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La Atiflistressa dlssumptes Smoak: La tuinta EtapaeI Cintur6ra Ciclista
Mai& Fernindez, vingué Felati¡tx Internacional a Mallorca terminará

en San SalvadorDilluns de la setmana passada,
passà per Felanitx, la Ministressa
d'Assumptes Socials Matilde Fernán-
dez. Arribà procedent de Manacor
—on havia inaugurat una llar de ter-
cera edat—, acompanyada del Dele-
gat del Govern Gerard Garcia, del
Director General d'Inserso Angel
Rodriguez i del Director Provincial
Jaume Mas. Fou rebuda en el Camp
Municipal d'Esports pel tinent bade
i batle en funcions Gabriel Mora,
els regidors Antoni Grimait, Catali-
na Picó, Maria Binimelis, Pere A.
Massuti i Francesc Garcia, amb la
presència de diversos representants
dels mitjans de comunicació. El mò-
vil principal de la seva visita era el
reconeixement dels terrenys -on s'ha
de. construir la residência,d'assistits
de la Tercera Eclat, projecte pel
qual —segons aTirmit la ministres-
sa— ja hi ha assignació  econòmica
als pressupostos generals d'enguany.
La Sra. Fernández s'inforntà del ma-

, teix Director General d'Inserso de la
situació d'aquest projecte —que ha
hagut de sofrir una adaptació, tota
vegada que s'havia redactat pels ter-

: renys oferits en principi per l'Ajun-
tament al barri de Sa Torre—, i es-
coltà del Sr. Mora les particularitats
de l'actual ubicació.

Recordem que aquesta residência
suposa una inversié de Vordne dels
1.175 milions de pessetes i la crea-

ció de dos-cents Rocs de treball. Tin-
drà una -capacitat de 200 places i es-
tarà destinada especialment a ague-
Iles persones d'edat que necessiten
una ajuda continuada, o sia, que no
es poden valer per elles mateixes.

No es un secret el que si logram
tenir algun dia aquesta residência a
Felanitx, serà degut a l'interès espe-
tialissim que ha posat per aconse-
guir-la el nostre paisà Miguel Oliver
Massuti, ja que el seu assoliment ha
hagut de veneer l'habituai tendên-
cia centralitzadora del sistema, que
l'hauria ubicada, Allaturalnleut - Ciu-

tat. 	
_

La MinistresSa d'Assumptes So-
cials, un ccop abandonat el-camp d'es-
ports, es.difrigi a la Llar. de la Ter-
cera Edat, on pagué comprovar de

-rnandra -fefaent in gran -vitalitat .d'a-
questa institució. La seva visita, no
per imprevista fou menys gratifi-
cant, ja ilue fou objecte de l'home-
natge espontani dels que en aquells

'moments es trobaven a la Llar, amb
quais pogué dialogar planera-

ment. També pogué comprovar la
falta que hi ha en el local d'un as-
censor j prometé d'installar-n'hi un.

Matilde Fernández, que fou objec-
te de sengles obsequis per part de
-l'Ajuntament i de la Llar, empren-
gué, poc passades les cinc, el retorn
a Ciutat de pas per Llucmajor.

Del 9 al 14 de abril se celebrará
el Cinturón Ciclista Internacional a

-.Mallorca, considerada la prueba de
aficionados por etapas más impor-
tante del mundo.

Este año van a tomar parte más
de veinte equipos, de los cuales
quince son Selecciones Preolímpicas
nacionales de diversos países de
Europa, entre las que cabe destacar
la Selección de la URSS, que en la
pasada edición se adjudicó casi to-
dos los premios en litigio, yeste
año vienen csamo los máximos fiVo-
ritos del Cinturón.

La etapa reina del Cinturón será
la quinta, que tendrá como meta el
alto de San Salvador; -después de
haber salido de Palma y haber coro-
nado dos montañas de primera ca-
tegoría que .son el Coll de Sóller
el- Puig Major.
• Esta_etapa se celebrará el día 12
de abril y la- salida de Palma está
prevista para las 12'45 de la mañana,
estando programado el primer paso
por Felanitx a las 15'58, siendo este
Trimer paso el Control de avitualla-
Miento. Los corredores llegarán des-
de Manacor . siguiendo las calles Av.
Argentina Plaça de Toros, A. Rodri-
guez, P .R. Llull, Guillem Timoner,
Ernest-Mestre, Campos- y Santucci,
para dirigirse hacia Es Carritxó,

S'Horta y crude Porto Colom. Otra
vez en Felanitx, se celebrará
meta volante, recorriendo a partir
de las 16'40 las calles, Av. Argentina,
Plaga de Toros, A. Rodriguez, P. R.
Llull, Guillem Timoner, Ernest Mes-
tre, Plaça Espanya, 31 de Març, Pla-
ça Santa Margalida, Major, Miguel
Bordoy, Bellpuig hacia San Salva-
dor, donde está prevista la llegada a
les 16'56 h.

Por la noche está también previs-
to que el Espectáculo musical de/
Cintufan actue en nuestra ciudad, en
sitio aun no confirmado.

Esta etapa está patrocinada por el
Excmo. Ayuntamiento de Felanitx, y
es de es'perar que todos los aficio-
nados felanigenses disfrutarán de
esta tarde de ciclismo, aperitivo de
la gran carrera del dia-.6.de mayo, en
que la Vuelta Ciclista a España reL
correrd nuestra ciudad, Cas Concos
y S'Horta en una de las más cliff&
les etapas contra reloj de la Vuelta.

La organización del Cinturón rue-
ga a los aficionados felanigenses que
suban con los menos coches posi-
bles a San Salvador, con el fin de nd,A
entorpecer a los participantes y a la
organización, teniendo en cuenta
que la carretera de acceso a San
-Salvador se cerrará unos veinte mi-
nutos antes del paso de la caravan.

LES CANDIDATURESAntonio Perm,
campeón de
Espaiia de Gran
Fondo

El pasado domingo en Aranjuez se
celebró el Campeonato de España
de atletismo de fondo sobre una dis-
tancia de 30 kilómetros.

El ganador del Campeonato fue el
atleta feIanigense Antonio Peña, que
de esta manera consigue el triunfo
más importante de su carrera atlé-
tica. Peña se impuso en la meta a
grandes atletas, entre ellos Antón,
uno de los mejores marathonianos
del atletismo español, al que batió
por siete segundos.

Felicitamos muy efusivamente a
este gran atleta felanigense, que en
la actualidad reside en Madrid, dado
que está becado por la Residencia
Blume. Cabe destacar asimismo, que
Peña durante estos últimos arios ha
recibido varias subvenciones del
Consell Insular de Mallorca y del

Demà, Festa de
lijingel a Sant
Salvador

Demà, dominica in albis, se cele-
brarà a Sant Salvador el tradicional
romiatge de l'Ange!. Sota el patroci-
ni de l'Ajuntament, la Llar de la Ter-
cera Edat, el Cercle Recreatiu i el
MIJAC han enllestit el programa
que tot seguit vos oferim.

A les 12'30, concert per la Banda
de Música. A les 13 h., missa amb la
intervenció de la Coral de Felanitx.

A les 14, dinar de germanor.

A les 15, festa popular, en l'anima-
ció de la qual intervendran el MI-
AC i el grup de Sonadors de la

Llar.

Ayuntamiento de Felanitx.
Estamos seguros de que Antonio

Peña está llamado a ser uno de los
mejores fondista del atletismo es-
pañol de todos los tiempos.

Aquests dies . s'ha vengut comen-
tant l'intent per part de Convergên-
cia Balear de constituir candidatura
a Felanitx per a les properes elec-
cions municipals. La setmana passa-
da en el restaurant El Bosque ja hi
va haver una reunió a la que hi era
Lluís Piña, així com alguns felanit-
xers que s'integraven a l'extingida
UCD. I a l'hora d'escriure aquesta

1
nota —dimarts a vespre— se cel-
bra una altra reunió amb aquest

Tot i que les remors apuntaveft
que l'ex-batle Pere Mesquida
via integrat a aquesta candidaturà,
segons puntualitzacions fetes per ell
mateix, no hi ha res més que una
invitació per part dels «convergents»
que, de moment, ell no ha acceptat
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

'Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

■=17■1•M.

SANTORAL

Diu. 7 St. Joan Bta. de la
Salle

Dill. 8 St. Amanci
Dim. 9 Sta. Maria Cleofas
Dim. 10 St. Ezequiel
Dij. 11 St. Estanislau
Div. 12 St. Zenó
Dis. 13 St. Martí, papa -

LLUNA

Quart minvant dia 7

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 11

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

Felanitx-Portoeolom: 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:

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

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

580448-581144
Ambulàncies

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

` -Vehicules de ocasión
RENAULT 14 GIL
	

PM-P
FIAT UNO 45 S 5/P Techo abrible - Radio casse tie 	PM-AW
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio cassette

	 PM-AL
FIAT UNO 45 STING - Radio cassette

	 PM-AL
SEAT IBIZA 1.5 GLX - Radio cassette

	 PM-AK
ALFA'ROME0 75 2.0 TS

	
PM-AW

SEAT FURA 3/P
	

PM-W
OPEL KADET GSI 5/P AACC

	
PM-AM

RENAULT 11 TSE
	

PM-Al
FORD FIESTA:. 	 PM-AB
MEHARI
	

PM-AC
FURGONETA MERCEDES BENZ 170 Combi 9 plaz. PM-Z
LANCIA PRISMA 1.600

	
PM-AL

Concesionario Oficial

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

•

2,14fir;g0 ,

Maria figo Illascaró

VII morir a Felanitx, el dia 20 de marc: de 1991, a l'edat de 90 anys,
havent rebut els sank Sagraments i la Benedicció Apostèlica

Al cel sia
El sen espôs Janine Bareeló; fills Angela, Jaume i Maria; fills politics Miguel Riera i Pere

Oliver; m'ts Sebastiana, Janine i Miguel Riera; .loan, Catalina, Pilar i (leis Angels Oliver; m4s
politics, renets; filloles Catalina Julia i AntOnia Rig(); germans politics Sebastiana Nlanresa, Fran-
cisca Monserrat i Joan Barce16; nebots, eosins i els altres parents vos demanen que volgueu enco-
}molar la seva anima a Den.

Casa mortn6ria: Trinitáries,

FELANITX

Ajuntament
Felanitx

L'AJUNTAMENT DE FELANITX
INFORMA:

1."—Amb motiu del Campionat
d'escacs a la Casa cle Cultura es va-
ren llogar 125 cadires durant 7 set-,
manes; o millor dit 75 cadires du-
rant 7 setmanes i les 50 restants du-
rant 5 setmanes.

El valor clel Bogner de les 125 ca-
dires va esser de 224.000,— pt..!.s.

2."—Les bathes pedanees de me-
ner entitat tenen una assignació per
a les seves festes d'unes cent mil
pessetes, tal fou el cas del fogueró
do Cala Ferrera.

Felanitx, 2 d'abril cie 1991.
LA REGIDORA DE CULTURA,

CATALINA PICO POU

ANUNCIS
Se hace saber a todo el vecinda-

rio que el día 12 de Abril de las 16
a las 20 horas •y el sábado día 13 de
Abril de 9 a 13 horas las oficinas
municipales permanecerán abiertas
para que aquellas personas que no
hayan renovado el empadronamien-
to (que no hayan recibido la visita
del agente censal), se personen, en
el Ayuntamiento a fin, de cumpli-
mentar las hojas padronales, tanto
si se quieren empadronar en Fela-
nitx, Cas Concos, S'Horta o Porto-
colom.

Se hace saber que el Padrón Mu-
nicipal sólo es valido para cinco
años y por ello los años terminarlos
en •1 y . en 5 se hace el empadrona-
miento nuevo, correspondiendo a es-
te año la renovación que se esta
realizando en la actualidad.

Felanitx, a 2 Abril 1991.

Se hace público que laS ' Listas
Electorates permanecerán expues-
tas para cualquier consulta del día
6 al 15 de Abril ambos inclusive, en
cuyo período se podrán formular
Ias correspondientes reclamaciones.

Se advierte al vecindario la nece-
sidad de su comprobación ya que de
dichas listas se deriva el poder ha-
cer uso del voto en las próximas
Elecciones Locales el día 26 de Ma-
yo del corriente año.

Felanitx, a 2 de Abril cle 1991.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Cámara Agraria Local
AYUDAS A LA SIEMBRA DE

LEGUMINOSAS
(Lentejas, Garbanzos, Yeros y Veza)

Por la presente se comunica a to-
dos los agricultores de este Termi-
tic) Municipal, que hayan procedido
a la siembra de leguminosas, con-
templada en el Art. 1 del Reglamen-
to CEE 762/89 (Lentejas, Garbanzos,
Yeros, Veza), y que recolecten sus
granos durante 1991, podran solici-

¡ tar la ayucla para las superficies de-
relaraclas que hayan -sido cultivadas
y recolectadas en su . totalidad, cuya
prima asciende a unas 11.000 Ptas./
Ha.

Para la tramitación cle solicitudes
pueden dirigirse a esta Camara
Agraria en horas de oficina, y has-
ta el 30 de Abril, con la siguiente do-
cumentación:

Fotocopia
Fotocopia D.N.I.

,. Número de Polígono y Parcela de
Ias superficies sembradas.

Datos Bancarios por donde se
quiera recibir la subvención.

Felanitx, Abril de 1991..
El Secretario, Pedro . LlOmi3art

Agraimeni
La família Barceló-Rigo, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de conch) t rebudes amb
motiu de la mort de Maria Ri-
go Mascaró i en la impossibili-
tat de correspondre-les a totes
personalment, ho vol fer per
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

PORTO-COMM, sol todo dia,
.\l'.\11'1'.\IEN'I'() dos Itabilaci()-
nes, con vistas al mar, sakm-co-
medor, cocina atnueblada, ban o ,
dos terrazas, teléfono, espacio pri-
vado parking, piscina comilnita-
ria. i()cosión! Por 7.900.000 ptas.
In formes, Tel. 581948 (de 21 a 23 It)

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios,

'..cína.
Inf.: Tel. ( )3) 4251958 y 289790



PRIMAVERA - EMU
C. Aigo, 3 	 Tel. 581225
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Moda
infantil i

juvenil
Gran assorti-

ment en trajos
i vestits (de

confecció i a.
mida) de PRI-

MERA COMUNIO
Vestits de
bateig

C. Plaça, 12 - Tel. 581821 - FELANITX

Restaurante CESAR
Porto-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en carnes a la brasa
Comunicamos a nuestros Hit-ides que hoy sábado poi: la noche
tenemos el comedor reservado.

Disculpen las molostias

Nuestro teléfono es el 825302 [no figuraen la guia)

tre
'apájisis

s.a.

Anàlisis Clíniques
Joana Gardas Grimait

(FARMACLUTICA ANALISTA)

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel (Fax) 58 16 14

Obert els dilluns, dimecres i divendres,
de 8,30 a 12 h.

ANALISIS per Companyies de segurs:
MARE NOSTRUM, IMECO, PREVIASA,

SANITAS, ASISA, ALIANÇA, NOVOMEDIC,
etc.

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

FELANITX

MOZANY
PER CONEIXER MOZART (I)

La bibliografia mozartiana, es a dir els volums que tenen la figura ciel
compositor de Salzburg com a tema monografic (no hi contam, natural-
ment ni les enciclopedies, ni els diccionaris ni tan sols els llibres cl'Histb-
ria de la ,Música) són bastants. Vull dir que a les nostres ilibreries i sense
massa esforç, en podem trobar un bon grapat. La qual cosa demostra al
men entendre clues coses: per una banda l'inters dels musicòlegs i divul-
gadors vers Mozart; per altra banda l'inters també ciel gran públic en
adquirir aquests ttibre.s. Si no fos aixi, els editors no tenien ni material
per publicar ni les ganes de treure'l al mercat.

Dedicarem, dones, cis primers capitols d'aquesta sèric _a comentar
aquests volums, alguns crells imprescindibles en una biblioteca musical.

Comencem per «Las Operas de Mozart» d'Stefan Kunze. -
M'atreviria a qualificar-lo com a definitiu. Es un d'aquests llibres que

quasi tanquen el tema. Un volum exhaustiu que passa revista als títols de
l'escena mozartiana; encara que no totes les Operes estan tractades de la
mateixa manera; aixi per exemple «Don Givanni», per citar la més estu-
diada, ocupa 120 de les mes de 400 pagines del volum.

En aquest llibre hi trobam tant les curiositats i anecdotes que inte-
ressen al profà com els tecnicismes del professional. Les histbries que
motivaren l'escriptura de l'òpera i l'anàlisi dels fragments musicals rites
destacats... Una obra monumental, vaja.

P.E.M.

A Sevilla, el 1992 (es de suposar
que els lectors no tenciran noticia
d'aquest esdeveniment menor), se
celebra.ra una exposició per comme-
morar cert descobriment (1) amb
els details- del - qual no pretenc avor-
rir-los, però que en convé saber, a
efectes d'entencire les informacions
que s'inclouen en aquest escrit, que
ha tengut com a conseqüència tar-
dana el singular fet gastronòmic de
l'expansió a escala mundial d'un en-
trepa rocionenc de earn capolada i
torrada. Els que tenen problemes de
consciencia nacional, apliquen sobre
Ia earn unes salses «roja y gualda».
Dues i una o quatre i cinc, segons la
nació. Aquesta ambrosia s'anomena
«hamburguesa», malgrat Hamburg
és una ciutat de salsitxes.

Segons The New York Times, eis
Estats Units fan comptes presentar
un B-52 com a pawn() a l'esmenta-
da exposició de Sevilla. Segons Ra-
fael L. Barciaji, el President Bush,
acompanyat del seu virrei a España
Felipe Gonzalez, inaugurara el pave-
116 i proposarà el canvi de denomi-
nació de B-52 per B-92, més escaient
en els temps que corren. La CNN fil-
mara. Els B-52, informa Bardaji, re-
beren aquest nom perque foren cies-
plegats el 1952. Segons Jose. María
Garcia, •13titarzito, hi ha una lógica
que cau pel seu propi pes en el fet
d'enlairar-se de Mot-6n (base situa-
da a uns 50 kms. de Sevilla) per
bombardejar el moro i celebrar-ho
l'any que ve a Sevilla, en el 40 ani-
versari del bombarder també ano-
menat ofortalesa volant». Segons
Radio Bagdad, oAla es gran».

Canviar el nom del B-52 tot reba-
tejant-lo amb el nom de B-92 servira
igualment per potenciar la imatge
de la Comunitat Europea a l'esfera
de la política internacional. Així, un
producte genuïnament americà farà
met-166 d'un any genuïnament etro-'
Peu. François Mitteranci ha declarat
que, en senyal d'agraïment pel canvi
de nom, totes les missions del futur
avió de combat europeu seran diri-
gides cies del Pentagon.

El PP ha assenyalat que es una
pena que la guerra no hagi durat
fins a la inauguració de l'exposició
de Sevilla. Gabriel Cafiellas, que ha
enviat una carta a George Bush amb
còpia a Felipe Gonzalez, ha dit que

si guanya Ics properes eleccions
autonòmiques proposarà al Parla-
ment Balear que en el rectangle blau
de la bandera de la Comunitat hi fi-
guri un B-52, perch), B-92 en Hoc del
polì.!rnic castellet. Aquesta bandera
seria utilitzada per primer cop al
pavelló de les Balears a Sevilla.

El canvi de nom ha provocat un
deliri d'entusiasme en els ambients
olimpics de Catalunya pel fet que
B-92 també pot voler significar Bar-
celona-92. Quina it-1u!

L'opinió pública andalusa no yeti
amb bons ulls la proposta de Ma-
nuel Chaves, virrei del virrei, de
canviar la mascota «Curro» per un
B-92 per molt que se digui que
pintaran les ales de colorins. Per
altra part, la Junta d'Andalusia s'ha
vist en el cas d'haver-de desmentir
les remors que afirmaven que seria
obligatori menj ar hamburgueses
McDollar per darreria després del
gaspatxo.

Fonts ben informades han assegu-
rat a aquest corresponsal que .es fal-
sa la informació que les constructo-
res mallorquines de capital estran-
ger i treballadors peninsulars hagin
aglapit una bona porciO.del pastis
de la reconstrucció de Kuwait. «Això
deu ser upa intoxicació informativa
dels ecologistes que no poden spf,rkr
que ens agradi el golf». .

Nicolutt
(I) Males llengües afirmen .que hi

ha un presumpte felanitxer

SE VENDE CASA planta baja y piso
(clos viviendas) y cocheria.
Informes, Tel. 582088

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

SE VENDE CASA en Felanitx. En
camino Son Suau, con 1.000 ni 2

aproximadamente.
Informes, Tel. 581423.

VENI)() CAS.k con piso en Felanitx
con gran jardin rui (:. (i. \ . aquer, 9-1

Inf.: Tel. 5S1171 (noch ( s).

articles d'oferta

B-92
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Fou inaugurada la nova SEU da ia
Casa de Extremadura

Dimarts dia 26, tingué lloc la inau-
guració dels nous locals de la Casa
de Extremadura, situats a la planta
baixa de l'antiga fabrica de aperes
< San Francisco», a la zona de Sa
Tanca d'En Romaguera.

El president de l'entitat Felipe
Martin dirigi en primer lloc unes pa-
mules a la nombrosa concurrencia i
després s'oferí un selecte àpat. En-
tre balls regionals extremenys i bon
humor va transcèrrer aquest acte
que resulta força simpàtic. Entre els
assistents hi poguerem veure el bat-
le de Calvià Francesc Obrador.

El nou local es molt espaiós i sem-
bla que ha dc complir molt satisfac-
tòriament la seva funció.

La Setmana de Música
De demà a quinze dies començarà

Ia XV.. Setmana de Música de Fe-
lanitx.
.Només com a punt de referencia

c-sinentam que hi haura l'actuació
d'una orquestra simfònica nord-
arnerieana, un concert de clave i una
vetIlada dedicada íntegrament a Mo-
zart amb l'orquestra de Cambra de
la Simfònica de Balears i la Coral
Universitaria.

Confiam oferir el programa com-
plet d'aquesta Setmana de Música
—que durara fins dia 10 de maig—
a la propera edició.

Fotografies de Bernat Campins a
Ia Casa de Cultura

Des del passat dia 27 de març es
troba oberta a la Casa de Cultura,
una exposició de fotografies de Ber-
nat Campins. Es una mostra molt
interessant que ens presenta aquest
artista sota el títol de «Els perfils
de la Hum», que restara oberta fins
demà diumenge.

La revista de l'Institut
Aquests dies ha sortit de bell nou

Ia revista de l'Institut. Es presenta
sota un nou títol «Què dius?» j, na-
turalment recomença la numeració
a partir de FL

La coordina el Seminari de Cata-
la i tant la seva presentació com el
seu contingut superen d'un bon tros
Ia revista precedent que es titulava
«No diguis dois».

Curs Stvdia
Dijous dia 11, a les 9'30 del ves-

pre, a la sala d'actes del Collegi de

St. Alfons, explicara la quarta lliçó
del curs el P. Antoni Oliver; «Les
causes de la increença: El progrés,
la tècnica, la cultura. El trión nostre
no es ja cl món i al món nos-
tre no li han predicat encara el cris-
tianisme. Ara s'invoca una fidelitat
a Crist, que no té res que veure amb
Eil; és una forma de traïció al pre-
sent».

La madona Sebastiana Rosselló
GayA va complir cent anys

El dia 1 d'abril va complir cent
anys la madona Scbastiana Rosselló
Gaya.

Aqucst aniversari tan assenyalat
fou celebrat en la intimitat
si 136 tant l'Ajuntament com la Llar
de la Tercera Edat volgueren com-
plimentar la centenaria i una repre-
sentació d'aquestes dues entitats es
persona amb aquesta finalitat al seu
domicili.

Des d'aquestes planes volem en-
viar la nostra més cordial felicitació
a la madona Sebastiana Rosselló.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
FESTA DE L'ÀNGEL A SANT

SALVADOR.—Demà diumenge dia 7.
La sortida amb autocar sera a les
10'30 h.

BALL DE BOT.—Dimecres dia 10
començarà un curs de ball de bot
que continuarà tots els dimecres a
les 17 bores.

COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL.—
Aquesta Comissió tindrà reunió el
proper dimccres dia 10, a les 17 h.

EXCURSIÓ.—Dijous dia 11 se re-
petirà l'excursió a Sa Vall. La sor-
tida sera a les 9 del mati.

TALLER DE CUINA.—Divendres
dia 19, a les 17 h., a càrrec de Jau-
me Mestre Porcel.

Club Altura
Demà diumenge dia 7 farem una

excursió al Puig de Na Marit. La
sortida sera a les 8 del mati des de
la plaça d'Espanya.

Per a més informació, Ti. 580589.

Sorteig «Paga extra» de
cSa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra»
per a pensionistes realitzat per la
Caixa de Balears «Sa Nostra», fou
agraciada amb 25.000 ptes., D. Con-
solació Solis Cárdena, del carrer
Fartaritx, 6.

A la passada edició d'aquest set-
manari, sorti una carta al director
que delatava Ull cert malestar en
determinats sectors de la població
per mor dels canvis que suposarà,
pc' que fa a les destinacions del.;
facultatius que fins ara han prestat
els seus serveis per compte de la
Scguretat Social, la reestructuració
que sofrirà el sector sanitari amb
l'entrada en funcionament del nou
centre de salut. Aque3ta inquietud
també s'ha deixat sentir a altres nu-
dis urbans del nostre terme, i con-
crear -tent a la premsa ciulaciana
s'hi delata la de S 'Horta, on s'han
recollit firmes per impedir el canvi
de metge.

Ens trobam, clones, davant una
situació que certament generara in-
comoditats, tant pels metges que
s'hauran de desplaçar a altres sec-
tors de la població, com pels ma-
teixos beneficiaris, que hauran de
renunciar a l'assistència d'uns fa-
cultatius als quals els unia una con-
fiança sustentada per anys de rela-
ció.

Desconeixem ara mateix quines
són les previssions immediates
d'INSALUD en aquest aspecte, per-
qu:! teníem entes que el Centre de
Salut havia d'estar en funcionament
a l'hora d'ara. Perà de qualsevol
manera una problemàtica puntual i
cojuntural no ens autoritza a des-
confiar d'una reforma que té per fi-
nalitat incrementar les prestacions
sanitAries i adaptar el seu funciona-
mein a una nova concepciú de la

vida social
■

BODA
El passat dia 23 de març, al san-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Miguel Angel
Caldentey Bennasar i Maria Oliver
Rigo. Bend renllag Mn. Antoni Fiol
Surier.

Apadrinaren el nuvi la seva mare
D." Francisca Bennasar Vda. dc Cal-
dentey i el seu germa Jaume. I a la
nuvia els seus pares D. Rafel Oliver
Riera i D." Maria Rigo Fiol.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi, el seu germa Ramon, Nico-
lau Maim& Francesc Juan i Nicolau
Veny; per la nuvia les seves germa-
nes Antúnia i M.a Pilar, la seva co-
sina Maria Adrover i Catalina Her-
nandez.

Un cop finalitzada la cerimònia,
els nuvis, juntament amb eis fami-
liars i convidats es reuniren en un
sopar en el Club Nàutic de Sa Ra-
pita.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

NECROLÓGICA
El passat dia 20 de març, descan-

sa en la pau de Deu a Felanitx, a
l'edat de 90 anys i després de veure's
confortada amb els sants sagra-
ments, D." Maria Rigo Mascaró.
D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial al
seu esi-Os D. Jaume Barceló i fills
Da Angela, D. Jaume i D.0 Maria.

medicina en la seva vertent
Crcirn que s'ha de rebutjar qual-

sevol discriminació d'uns professio-
nals i IR) s'ha de dissimular cl pres-
tigi i l a . bona disposiciá que han
evidenciat en l'exercici cie la seva
activitat, abans de res per una
qiiestió de principis, i després per-
que no n'estam sobrats de persones •
de vàlua.

Amb tot, no és bo adoptar pos-
tures excluents en cap sentit, ni
contraposar raons de tipus particu-
lar o sectorials a d'altres d'interès
general, perque sabem per experien-
cia que per la seva mateixa condi-
ció gairebé mai coincideixen.

Davant qualsevol reestructuració
ciels sistemes que regulen les pres-
tacions estatals a la collectivitat,
s'imposa per part de l'Administra-
ció una- informació • amplia- i diàfa-
na, cosa que desgraciadament no es
dóna. I aquesta informació es l'Ad-
ministració que t é l'obligació de
fer-la arribar puntualment i oportu-
na als administrats.

La volta a Mallorca
amb moto

Demà diumenge se celebrara la
tradicional volta a Mallorca amb
moto, un periple motoritzat que no
té caracter competitiu i que enguany
ia va per la seva quinzena
L'organitza el «Moto Club 1/2 Milla»
de Ciutat i la sortida de Palma esta
prevista per a les 10 del mati.

Els motoristes felanitxcrs que hi
vulguin participar es poden posar en:
contacte amb Cristòfol Bennhsar
(Tel. 580268). La sortida de Felanitx
sera a les 9 del mati des de la plaça
d'Espanya.

Felanitx figura a l'itinerari d'a-
questa volta i sera possiblement a
partir de les 6 del capvespre quan
passin per la nostra població.

SE NECESITAN CHICAS de 16 a
17 años, para taller de confección.
Informes, C/. Molis, 25.

VENDERIA 0 ALQUILARIA CASA
en Cala Serena.
Informes, Tel. 657475.

REAPERTURA
RESTAURANTE VIDAL

Bajo la nueva dirección de
Augusto Escribano Meneses

C/. Boira, 21 — CALA SANTANYI

ES LLOGA PIS, en el passeig d'Er-
nest Mestre.
Informació, Tel. 580690 (vespres).

SE NECESITA MUJER para cocina
cafeteria en Cala d'Or.
Informes, Tels. 643509 y 657042.

—	
NECESITO JOVEN para trabajo

temporada en Felanitx.
Informes, Tel. 580180.

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

Peixeteria SIHORTA

Vos fa saber que des de principis d'abril
també obrirà els horabaixes.

Horari de 9 a 13 i de 17 a 20 h.
C. Felanitx, 14 - Tel. 837330 - S'Horta



Electrónica CI. SOL, 3

rELs. 583459

MOREY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS

Y REPARACION

— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuales y

— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS	 — HIFI

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas Hoar a los

Tels. S37034 y 658033

COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

NECESITA COCINEROS
camarero y piscincro

Indispensable referencias
Interesados llamar Tel. 643085

Ati,l -RADÉ. VIDA-

OLITICASO' C

FELANITX

E Senior Rend Pdre Darca:11 i 	 'entes
ogre el magi «Joan Caps»

El senador per Mallorca del Grup
Popular Sirnó Pere Barceló Vaciell,
ha adreçat al President del Senat
una s'..nie de preguntes entorn al col-
legi «I. Joan Capó». Ens plau re-
produir tot seguit el text d'aquestes
preguntes:

¿Cual es la dotación presupuesta-
ria, si es que existe, prevista en los
Presupuestos Genera les del Estado
del presente año para la construc-
ción del Colegio Joan Capó de Fe-
lanitx (Mallorca)?

¿Cuál es la cantidad de dinero
destinada por el Gobierno, para la
construcción del Colegio Joan Capó
en el municipio dc Felanitx (Mallor-
ca)?

¿Cuál es la fecha prevista por el
Gobierno para el inicio de las obras
de construcción del Colegio Joan
Capó de Felanitx, municipio de la
Isla de Mallorca?

¿Cual ha sido el coste económico
del anteproyecto que se ha elabora-
do para la construcción del Colegio
Público Joan Capó en Felanitx (Ma-
llorca)?

Con fecha 31 de octubre del pasa-

do Lño (Reg. entrada en el Senado
8.140, (le 5 de noviembre) el Go-

bierno remite contestación a mi pre-
gunta 2.714, cle fecha 20 de septiem-
bre sobre inicio ciel curso escolar en
el Colegio Público Joan Capó de Fe-
lanitx (Mallorca).

En la respuesta a la referida pre-
gunta el Gobierno dice textualmen-
te: «Para escolarizar adecuadamente
a los alumnos en el período en que
sc proceda a la demolición y cons-
trucción del nuevo Centro, el Minis-
terio cle Educación y Ciencia ha pro-
cedicio a adquirir aulas prefabrica-
das en cuyo proceso de instalación
se está trabajando en estos momen-
tos, estando previsto que los alum-
nos empiecen a ocuparlas durante
el mes de noviembre».

Pero los alumnos del Colegio Joan
Capó de Felanitx empezaron a acu-
dir a recibir las clases en esas aulas
prefabricadas al reinicio del curso
escolar tras las vacaciones navide-
ñas, el lunes 7 de enero del presente
año, por que a este Senador le inte-
resaría saber.

¿Cuáles son las razones que han

mo*.ivado el retraso en la fecha pre-
vista por el Ministerio de Educación

Ciencia para la ocupació efectiva
Lie los alumnos de las aulas prefa-
bricadas para pucier recibir las cla-
ses?

¿Cual ha sido el coste total de
adquisición de las aulas prefabrica-
cias y el proceso de instalación de
Ias mismas?

D. Andreu Crespí, delegado de
Educación en Baleares, ha afirma-
do en los medios de comunicación
regionales que las aulas prefabrica-
cias cuentan con unas instalaciones
muy adecuadas para un centro es-
colar que incluso en algún otro co-
legio no pueden encontrarse, tanto
por su eficacia como por su espacio.

Por lo que a este Senador le in-
teresa saber si:

¿Son las aulas prefabricadas el
modelo de Centro Educativo para
el Gobierno?

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-001.0M 1.a línea
planta baja. Uspecl, piscina

3 dormitorios, 2 bafios, cocina,
lavandería, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

SE TRASPASA BAR SNOOPY'S o
se alquila, en Felanitx.

C/. Hospicio, 26, frente Banco
Credito Balear.
Informes, Tels. 580774 y 583099.
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En Timoner encara no vivia a ca
nostra. Vull dir que encara no ha-
via comprat ca es meu padrí. Es
meu padrí encara era viu i jo es-
tava a ca seva, en es Paseig que hi
ha devers ca'n Moix. Estava en es
balcó amb so meu cosi Pep. trem
dos nins amb calçons curts i tebeos.
Però aquell mati no en Ilegiem cap
de tebeo. En teníem prou amb fer
comentaris del cap disforjo i fluent
d'un home grassó que feia de pilot
a una maquinota que ca clJem ci-
lindro. Estava aplanant sa carrera.
Noltros diem que devia esser molt
savi pergu 72 era calb i a noltros ens
semblava que els homes calbs ho
eren per qualque motiu. No de ba-
des era es pilot d'aquella espécie de
nau espacial dels anys quaranta.

Passarem més de cinc dematins
sencers espiant-lo. A ell i a mitja
clJtzena más. Els altrcs no conduïen
cap cilindro, entre d'altres raons
perguL. no cren calbs. Devers la mci-
tat estaven asseguts a terra i amb
un martell de mànec prim i uns di-
dais dc plom que ens omplien d'en-
veja, passaven ses hores picant pc-
dre. Dc pedres com a melons en
feien cinc o sis com a punys petits.
La meitat restant es guanyava es
jornal escampant aquelles pedres
pes carrer. Mes tard venia es savi
des cilindro i ho aplanava un poc.
Aleshores arribaven dos camions i
tapaven sa malifeta amb grava grui-
xada i poc després un artefacte pu-
dent i més calent que l'infern rega-

va amb un suc negre que en deien
esfalt.

Quan allô era ben eixut tornaven
es camions i deixaven caure un rui-
xat de gravina que es savi de sa
calba tornava aplanar. Es dimonis
des suc negre ho tornaven compi-
xar tot i romatava sa feina altre pic
es cilindro cl'aquetla
sense cabells.

N'estavem, com ja he dit, emba-
dalits. Quasi sense polsos com es de
ses ronciaics. No sortíem des balcó
ni per pixar. I ens havien de dur
es bercuar pergu si no, ens hagu-
rern morts de fam. A115 era riles bo
que es cine. Deixaren un carrer que
ja no era una carrera. Semblava
mirall fose com aquets que es qui
han fet quatre pessetes pcnjen a
s'entrada per impressionar es po-
bres j es metge. Feien una feina
d'all, d'allò. O així ens ho sembla-
va. No tan sols als nins de calçons
curts i tebeos. També es meu padrí
i tota sa gent gran que, encara que
ho deixas anar per fer un poc de
feina també feia es mil jutipiris per
tal de poder-hi badar una mica.

Però, ai!, quan un es fa gran es
quan se n'adona de lo beneit que
n'era quan badocava al bake. De
gran es quan es nins de calçons
curts i tebeos troben que ses coses
no son com eren. I, de veres, ara
veig que aquells «calçonassos» no
en sabien quasi gens d'asfaltar. I es
que sa técnica ja no és el que era.
Ho vaig veure clar ahir a sa place-
ta que hi ha devora es carrer de
sa llana, davant: un pi molt gran
que encara no hem sabut fer malbé.

Era una altra companyia i, per

cert que no n'hi havia cap•de calb.
Tampoc duien guants de plom ni
martells de 'name fi. No en calien
ni dc martells ni de guants. Basta-
ven quatre llosques i uns xandals
d'aquets que fan bossotes un poc
més avail de ses bossotes. Ara no
xapen pedres com a melons ni tiren
grava fina. Ara ho omplen (le terra
i ni tan sois es preocupen de fer-la
analitzar per veure si es dc call ver-
meil o 3i seria bona per fer-hi plan-
ter de quivi, aquesta fruita
na que no es ni figa ni raïrn. Terra
de tot color i que n'hi hagi.  Després,
si plou, s'aigua lc se'n du ves a se-
bre a on. I n'hi duen més, de terra.
I amb sis minuts más, ho tapen de
formigó pudent pergu sa gent que
hi passi més tard no sapiga que da-
vall no hi ha més que fane feble.
Si uns dies més envant alit', ha bu-
fat o se n'ha anat, a bocins, a sa eé-
quia de la vila no hi fa res. Ara ses
coses es fan be. No es com abans
que es calbs eren tan llestos que
feien -de pilots • en es cilindros.

P. Artigues

PORTO-COLOm
Vendo apartamento
La línea. Estado impecable.

3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, terrazas al mar.
Piscina, jardín y aparcamien-
to entre pequeña comunidad
de vecinos. Precio justo di-
rectamente de particular a
particular.

Informes, Tel. 583369.

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo t<Jardín del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

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

Si usted no conoce min el placer de conducir un GTI
quizá sea porque no existía el nuevo Tipo GT1.e.1.800.

Nuevo Tipo GTi.e. 1.800
Tratándose de un GTI 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 GTi.e.1.800. 	 rEM

Concesionario Oficial:

AUT S MA TORELL 7 S. A• Carrer del Socors, 8. riff
Tel. 58 13 48. Felanitx.
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La Comèdia de Teatre Regional
i en vers original de:
PERE CAPELLA
( MINGO REVULGO ) sa 	i
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DIRECCIÓ ESCÈNICA: PERE NOGURA 
DIRECCIÓ GENERAL: XESC FORTEZA

GRAN ESTRENAN  TEATRE PRINCIPAL- DEL 1 AL 7 D'ABRIL
DIA 31 DE MARÇ 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA ,a



(1•4—!stl)
C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423 FELANITX

MDROMASSATGE
JACUZZI

Massatge corporal
Estética corporal
i facial
HORARI:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.    

EN FELANITX

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

s.74
_411

•11■1■MI

MEIN,

MARMOLES LLABRES 

LO MA'S NATURAL

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

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

en su hogar.

GRAN VARIEDAD 1 PRECIOS INTERESANTES'
SERVICIO RAPID° r AMPLIAS INSTALACIONES

Smell TORT, 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR

FELANITX

ElEl sospir d'una òliba, que s'espe-
ra alguna cosa, romp el silenci
d'una nit molt freda; es un vespre
tan negre, tan fosc, que sembla que
els estels sán foradets que amaguen
al seu darrera la claror de l'univers.

L'òliba es lleva iota trastocada
darrera ella tots els altres animalets
que romanen dins la pieta. Un gran
silenci es fa després d'una estona
ficticia. La pieta s'està convertint
en bosc i l'espessor de Ia por ha
eixit del no-res; el bosc sembla de-
sert, perà no, tot-horn s'ha amagat.
Aquest es el bosc de Son Oriol i
apareix els vespres foscos junta-
ment amb la cova de la Passivitat.

El silenci es quasi visible i tot de
cup una boira vermella s'estén cap
a fora, la cova comen;a a vomitar
el seu erí. Aquest bosc roman dins
Ia fosca de l'infinit i unes vegades
surt cap aqui i altres cap alla.

La boira vermella comença fer
acte de pre.‹-mcia al terme munici-
pal «nostro». El color de la boira no-
més es pot veure des del turó de
Son Pancrag.

—Ja hi som!, avui vespre a més de
fred, boira; aquest món esta ben bo-
hat. Au!, me'n vaig a entrar les ove-
lles al s sestaclors.

Poc a poc, silenciosament, la boi-
ra penetra dins les cases, es fica als
rebosts, a la sobrassada i al talec fa
un desastre!, i al darrer cerca el fo-

rat de l'orella i es queda passiva
dins el cervell.

—Ring!!!, au venga!, és l'hora de
llevar-se, tot-horn a l'aire!...

Sembla que no ha passat res, però
els símptomes són els mateixos, els
ruateixos que a la sobrassada i al
talec. I ara qt.E.',.?

Ara es quan les persones comen-
cen, inconscientment, a comportar-
se d'una manera diferent. L'enigma
de la cova de la Passivitat es viu
dins els éssers i els efectes són «pas-
sar del que els pertany», «fer els uils
grossos quan són cers», «sentir o es-
coltar el que els convé quan són
sords», «lluitar amb espasses de
fusta contra l'emblanquinat», etc...

—Senyores i Senyors!, escolteu!,
un gran producte meravellós, un
producte que fa miracles, una bom-
ba, el darrer avanç en asdrobianis-
me, la solució pel mal de Son Oriol,
nomes per mil-cincentes pessetes!,
una botelleta de xarop «Espabili-
tan», cl remei, i uns taps per les ore-
lies «Pepestan».

El temps passa de presa i si els
afectats no troben una solució aviat,
perden el caracter, la personalitat
quasi sempre, ho perden tot. Per  la
Natura es piadosa i envia algun re-
mei per solventar aquests enverina-
ments...

Posdata: fa molt de temps que a
Felanitx ocorren «coses» que no te-
nen explicació, ésa dir, malgrat que
els governants del poble tenguin ma-
joria absoluta, i no cal dir democrà-
ticament, crec que s'estan passant
un poc massa i tots els que formen
aquest ajuntament, el poble, sem-
blen que tenen el ma' de Sun Oriol.

Sincerament si no rumiam un poc
aquesta situació, el venedor del re-
mei es cansarà i canviarà de lloc i
quedarem per sempre «tocats d'ala».

Antoni Joan i Albons

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha XS-400
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Mecateeno

— Honda MBX 80
— Vespinos varios

— Variant Star

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33-Tel. 5802E8
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

VENDO CASA EN FELANITX,
C/ Jaume I, 67, en solar de 700
rri2 con garajes, 3 algibes y cons-
trucción nueva.
Informes, Tels. 824473 y 824272.

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

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)



I Cavfienat dc True Ber
Slibeurador
Ricarc:o i.,larllnez i lani CiL;aves,
camp:o; -,z,

El marfes de la pasada semana el
local «S'Abeurador» cerró sus puer-
tas, el evento lo requería. Los mejo-
res «truquers» felanitxers se reunie-
ron en una cena de compañerismo
multitudinaria. La prensa y la tele-
visión estuvieron presentes. El ami-
go Tomeu ha macado una pauta di-
fícil de igualar.

Con la colaboración de las firmas
«AUTOS MARTORELL», «LA CAI-
XA», «BANCA MARCH», «AUTO-
SERVICI FONTANET», «AUTOCA-
RES GRIMALT», «PASTELERIA
PALMERES» y «RECREATIUS FE-
LANITX», que donaron trofeos a los
mejor blasificados.

Los campeones, el «tandem» RI-
CARDO - MARTINEZ/ANTONI CA-
NAVESodieron un recital en la fase
final ganando todas las partidas,
cinco décinco. Se embolsaron 40.000
ptas. En 2.° lugar quedaron la pare-
ja JAUME NADAL/ANTONIO FOR-
TEZA con un premio de 20.000 ptas.
En 3.° puesto JUAN BARCELO/SE-
BASTIA - HUGUET. En cl 4.° RA-
MON OBRADOR/J. L. FORTEZA.
En . 5.° lugar ,ANTONI ADROVER/
RAFEL RIGO y en 6.° puesto de la
c:asificación J. BARCELO/J. VI-
CENS: Para casi todos hubo fabu-

, losos trofeos: Y para la pareja mix-
ta, la única de este campeonato, hu-
bo un trófeo especial, nuestros para-
bienes a ANTONI CANAVES y se-
ñora.

Una -fres-tn simpática que reunió a
la crenla y nata del «truc» felanit-
xer. Y :<es de esperar que tras com-
probar el éxito de la La edición, la
segunda . no se haga esperar.

MAIKEL

TENGO PARA ALQUILAR en C/.
Major, 33, de Felanitx, UN APAR-
TAMENTO am ueblado.

Informes, C/. Juevert, 61.
Tel. 580283.

GARANTIA NACIONAL
--Renault Ocasión le ofrece:-

R 21 Nevada
.RENAULT Fuego GTX

R 9 GTD

OPEL Kadet GSI

FORD Fiesta 1.100
RENAULT 1111 Turbo

VOLKSWAGEN Passat

PM-AN	 3 m. garantía
PM-AG 	 3 m. garantía
PM-AH 	 3 m. garantía
PM-AL 	 3 m. garantía
PM-AT 	 3 m. garantía

PM-A,1 	 3 m. garantía
PM-AD 	 3 m. garantía

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 58 1984-85 y 657393
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La Setmana Santa
El pregú, corn es costum, fou l'ac-

te liminar del cicle dc Setmana San-
ta. El pronuncia el noAre director
Tomect Pou el divendres de passió al
Convent de Sant Agustí. a l'entremig
d'un concert que oferiren les corals
de Felanitx i la infantil «Aucellets».
El pregoner aborda el tema de la
identitat i la missió dels laics clins
l'Església avui. Al final de l'acte es
posa a la venda l'opuscle amb el text
del parlament, seguint també una
tradició de trenta quatre anys, exem-
plarment mantinguda per la Confra-
ria de St. Agustf. La portada d'a-
questa edició, que patrocina «la Cai-
xa», es original de Miguel Riera.

La inseguretat del temps fou una
constant a partir del dissabte de
pasisó i el diumenge de Rams un
plovisqueig intermitent dissuadí de
celebrar el Via Crucis al Calvari.
Això no obstant el dijous i divendres
sants es pogueren celebrar les pro-
cessons pròpies del dia. Hi prengue-
ren part les confraries habituals que
es renoven i àdhuc augmenten el
nombre de confrares d'any en any.

El divendres sant, abans de la pro-
cessó, se celebra el «Davallament»,
enguany amb un nou plantejament,
ja asse jat en certa manera l'any pas-
sat. A més del classic descendiment,
s'escenificaren tres passos: «Ponç
Pilat», «Jesús troba sa Mare» i «Cai-
guda». La Creuada, que te cura d'a-
questa manifestació, deixa en mans
del grup de teatre «Gent de bulla»
l'escenificació i hem de constatar

que tot plegat resulta un espectacle
molt dine. Imatges, llum i so es
combinaren meravellosament clins
l'escenari grandiós del Replà. Des-
prés d'una breu introducció musical
a càrrec de la Coral de Felanitx, un
prevere llegí l'Evangeli i tot seguit i
sota un guió elaborat expressament
pel pare Jordi Cassa, s'escenificaren
els tres passatges evangèlics. L'es-
pectacularitat presideix aquest acte,
que es desmarca de la sobrietat dels
«Davallaments» a Mallorca i s'ins-
criu dins la teatralitat de tantes re-
presentacions que arreu del solar
iberic motiva el cicle de setmana
santa.

EL DIA DE PASQUA

La diada de Pasqua —que comen-
çà una hora abans per mor del can-
vi d'horari—, s'inicia amb la tradició
noiera i emotiva de l'Encontrada.
La plaça de Sa Font, com cada any,
acollí una multitud de felanitxers
que entre aleteigs de coloms i les
notes festives de la Banda de Música
gaudiren d'aquesta hermosa tradi-
ció. Poc després, un estol de joves i
allotes alegraren encara més la po-
black') amb el cant de les Sales i la
Banda de Música oferí el concert de
Pasqua a la plaça de S'Arraval.

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.

MOLT DE FEMS I
GENS D'INFORMACIÓ

Benvolgut Sr. Director:
Aquesta Setmana Santa, hem po-

gut veure els carrers de Felanitx de-
corats vergonyosament amb bosses
de ferns a les voravies. La causa, tot.
horn la deu saber: els veIns, davant
tot aquell enfilad de festes i vigílies,
no sabíem quins dies passava el ca-
mió i quins no.

Queda ben clar que hi ha hagut
una falta total d'informació. De fet,
nosaltres mateixos telefonarem a la
Policia Local i ningú ens va saber
aclarir la qiiestió.

El Nadal passat, l'Ajuntament pu-
blicà un anunci en aquest mateix
Setmanari que relacionava els dies
que hi hauria servei de recollida de
ferns. Així i tot, hi hagué problemes
per mor de com era de complicada i
extensa la relació dels dies i perque
no tothom llegeix el «FELANITX».

Davant la repetició d'aquest fet
tan poc agradable, volem proposar:

— Que, !titian es torni a donar una
situació dé festes acaramullades, es
publiqui un anunci comprensible i
bo de recordar.

— Que, a més, quan anem a pagar
els arbitris, se'ns doni un full en que
figurin tots els dies de l'any que no
hi ha d'haver recollida.

En un altre ordre de coses, i ja
que hi som, volem manifestar que
trobam excessiu el que pagam pel
servei. Sobretot, considerant que es
paga per les cases i els locals de ne-
goci que horn pugui tenir en propie-
tat i no per l'ús efectiu que en fa.

Ja sabem que d'aquí a dos mesos
hi ha eleccions i que els politics que
ens governen no tenen altre malde-
cap. Però no quedaria gens mala-
ment que continuassin tenint cura
de serveis tan elementals per?) ne-
cessaris com és el de la recollida de
ferns.

Uns veins del barri de La Torre

Els alumnes de tercer de BUP de
l'Institut, posaren en escena el pas-
sat cija 23 la comedia de Moliére
«Un metge per força».

Hem de dir que l'experiència ens
sembla positiva i n'hem de destacar
alguns aspectes. En primer Hoc la
versió, àgil i actualitzada amb des-
tresa. Els actors, escollits amb bon
till. I, per últim, cl muntatge, sen-
zil per?) suficient, es a dir, amb els
elements imprescindibles per a l'am-
bientació de l'obra, obviant tant
l'exagerada mesquinesa d'aquells,
com una abundancia embafadora.

Els actors executaren llurs papers
amb éracia i desimboltura, tot i que
al darrer acte es traslluí una lieu
precarietat, deguda segurament a
l'avanç que s'hagué d'imposar a la
presentació de l'obra per mor de la
seva finalitat en benefici del viatge
crestudis. Aquestes deficiències però
quedaren superades, segons tenim
notícia, a la representació que es fat

el dimecres següent pels alumnes.
El professor de literatura, Andreu

Server, têngué cura de la direcció,
així com de l'adaptficid de l'obra, i
el de francês • Mariano Salido en ten-
gué dels decorats. Ja hero insinuat el
seu encert en ses respectives come-
ses, per-6 en volem destacar qual-
que cosa més, i és la dedicació a una
activitat que ultrapassa les seves
obligacions estrictament acadèmi-
ques i que, a més d'enriquic el col-
lectiu escolar mitjançant una expe-
riência artística cl projecta cap al
poble, qui n'és alhora partícep I
animador d'aquesta experiència.

Això ja ho apuntarem amb motiu
d'una obra de teatre que ens oferí
l'Institut de Formació Professional i
avui hi insistim, així com també en
la intenció per part del Centre Cul-
tural d'organitzar un cicle de teatre
escolar. És una bona idea.

Felicitam a tots els que han inter-
vengut en aquesta comèdia.

Els alumnes de tercer de l'Institut
representaren Moliere
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tras tin merecido descanso vol-
yemos a la brecha. La noticia más
descollante es sin duda que el AT-
LETA FELANITXER más importan-
te de los últimos tiempos, ANTONI
PEÑA, mallorquín, pero felanitxer
que conste, consiguió ser CAMPEON
NACIONAL DE GRAN FONDO en
las pruebas disputadas el pasado fin
de semana en ARANJUEZ. , : ..Una sa-
tisfacción general en toda la, Illa,
especialmente en el seno del Club
COLON YA cie POLLENSA entidad a
Ia que pertenece. ¡Congratulations!

• Menos halagüeño, mucho me-
nos, era la falta de noticias en torno
al pintor MIQUEL BARCELÓ, que
desde hace más de un mes estaba
en MALI en paradero desconocido.
En este país africano hubo estos
días un «mini» GOLPE DE ESTADO
que, lógicamente, ha sembrado hon-
da preocupación entre los familiares
del famoso artista felanitxer. Con-
fiamos que pronto de seflales
Vida.

• SENSACIONAL AMBIENTE
FUTBOLISTICO en S'IIORTA. En
el campo «SA LLEONA» más de dos
mil personas se congregaron para
ver un PARTIDO de BENJAMINES,
pero claro de autentica categoría.
MADRID contra una SELECCION
PUEBLOS de la zona, entre la que
estaba el . felanitxer VALENTIN
DIAZ, entre otros. El resultado (0-4)
es to de menos. Lo bueno fue el am-
biente, como digo, y el espectáculo
que no ciefraudó en absoluto, todo
lo contrario, pues se vieron jugadas
de alta escuela. Hay que reconocer
que la laliarcIE ANDREU RIERA al
frente • Oet; CIM . como director de
sports está dando los frutos apete-
cidos t nive101-tif4, positivos. ¡Al
Cesar lo que es del Cesar!

• EI-Ju'e'v'A '§z'into en el «celler»
«SA SINMi'famdso empresario
PEP VALLS; febnió al total ciel
«EQUIPO-A» . 	L'amic
Pep, es - Šin d Uda lvi:iii*:p rest igioso pres-
tidigitaddr 	 Ns•ti'n'arizáS,"tiene cl
detallelfie . rte'ittilr'anctalmente a to-
dos lš lifriembros de este famoso
«equipb» e 	 ue.. rtxer, cosa q 	 cie mo-
ment° le trae suerte ,ÿ prosperidad.
El almuerzo fue de categoría, die-
•tnentaf '''4Uerido \Watson. Pero la
fiestaAu'vci .gu'resaca ya que algunos

"'se:- .1largat'On mas de Ia cuenta. Una
proloriOción •fuera de todo control
a riçSgO'Cle'lbs más inquietos -de es-
te Coleellvo 'de personas que aman
Ia buelia . vicia. Pero como diría Prat
«¡Ojo,..sin pasarse!».

• .EF martes de la pasada sema-
na Ción . una magnífica CENA de
COMPAÑERISMO se clausuró el
«1» CAMPIONAT DE TRUC BAR
S'ABEURADOR». Un éxito a todos
los niveles, tanto por parte de la Or-
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Se traspasa LOCAL COMERCIAL
Totalmente equipado

c. Astinci6n 	 Porto-Colont. 	 .\ <lo para clialquier negocio.

Infinities: Tel. 8252:39
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Video Report Jaume Andreu

Reportajes de video en general:
(BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS)

Grabaciones en sistemas:
SUPER VHS — VIIS — BETA y 2000

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

Horario que regirá a partir del día 15 de abril de 1991:
DIAS LABORABLES

SALIDAS DE FELANITX: 7,00 - 9,00 - 12,00 - 14,15 y 17,00 h.
SALIDAS DE PORTO COLO.M.; /,30 - 9,30 - 12,30 - 14,45 y
17,30 h.

DOMINGOS
SALIDAS DE FELANITX: 7,00 - 9,00 - 12,30 y 17,00 h.

• SALIDAS DE PORTO COLOM: 7,30 - 9,30 - 13,00 y 18,15 h.
LA EMPRESA

Pintures Sanders
Restauracions en general

PINTURA EN GENERAL - LLISOS I PICATS -
VERNISSOS I LACATS - FAÇANES I INTERIORS -

RETOLACIO EN GENERAL
PRESSUPOSTS SENSE COMPROMIS

¡MAXIMA SERIETAT I NETEDAT!
Tel. 82 40 41 	 PORTO-COLOM •
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ganización como en el de la espec-
tación. Las cámaras de la TELEVI-
SI FELANITXERA no perdieron
ripio, y nosotros les ofrecemos cró-
nica aparte, pero Cabe destacar sin
duda la extraordinaria colaboración
de la firma «AUTOS MARTORELL».
¡Hasta el atio que viene, que seguro
que se organiza la segunda edición!
a El pintor felanitxer FRAN-

CESC FORTEZA, uno de los más
veteranos, tras recuperarse de algu-
nos achaques de salud ¡gracias a
Dios!, vuelve a estar en candelero.
El próximo día 20 de abril será uno
de los artistas que participaran
(con tres de sus más representati-
vos lienzos) en la MOSTRA de PIN-
TURA que ha organizado el «LLAR
DE LA 3.2 EDAT».

• Por motivos familiares y de ín-
dole laboral no pude asistir al 110-
MENAJE que 	 rindió a nuestro
CAMPEONISIMO y mejor amigo
GUILLEM TIMONER el «CLUB CI-
CLISTA FELANITXER» con motivo
de su 65 ANIVERSARIO. La fiesta/
cena tuvo lugar en «SA TORRE» en
CALA D'OR. El local estuvo abárro-
tado de . amigos —mas de ochenta
comensales—, que fueron los que
consiguieron que este emotivo acto
tuviera relevante brillantez. Desde
estás páginas nos unimos a este ho-
menaje, totalmente justo, ya que
TIMONER ha sido uno de los mejo-
res corredores ciclistas de todos los
tiempos. ¡Molts d'anys, Guiem!

• Otro personaje que sigue dan-
do la talla es sin duda el amigo RA-
FEL «SIMONET», el otro día fue
motivo de una .excelente„entrevista.
en «EL DIA-16» firmada por el no
menos compañero J. A. GONZALEZ.
Por otra parte su BANDA de TAM-
BORES y CORNETAS dio realce a
las procesiones de Semana Santa.
Pero «Simonet» tiene marcha a can-
tidad, y el pasado fin de semana con
su 'grupo musical «ELS NOSTROS»
amenizaba las nostálgicas noches de
«Los Melones» allá por Villafranca.
Y el domingo, BAILE que te crió, en
el «Llar» de SINEU. ¡Que le echen
un galgo!

• Dos buenos amigos, pese a que
los tiempos no son demasiado bo-
yantes ni halagüeños para las inver-
siones, han tenido la valentía y la
decisión de abrir sendos negocios.
Por un lado en Felanitx el simpatico
MIQUEL, cantante del grupo «IN-
TERMINABLES», ha montado un
cafe/bar al más viejo y puro estilo,
corn() antaño, justo frente al «Hiper
Manacor» v que llevará el nombre
de «ES JA'RDI». El rótulo todavía
no está listo, pero todo se andara.
Por otra parte, JORDI SANCHEZ ha
instalado en la Calle Glorieta de Por-
to-Colom una cmpresa de AllTOLA-
VADO, limpieza de tapicerías de co-
che, todo a mano, que incluye el
mantenimiento del automóvil, cam-
bios aceite y... a precios muy econó-
micos. Les deseamos muchos éxitos
a los clos en su nueva andadura.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos este fin de semana dos nue-
•as películas. Como base «PAJA-

ROS DE FUEGO», con clos actores
cie moda, NICOLAS CAGE (»Cora-
zón Salvaje ))) y SEAN YOUNG
(«No hay salida»). La cosa va de
reactores que surcan los ciclos a to-
da pastilla; acción a tutiplén. El
complemento es una cinta de SON-
DRA LOCKE (La ex-mujer cie Clint
Eanstwood), que lleva algún tiem-

p() metida a directora. «IMPULSO»
es una trama intrigante que está in-
terpretada . por una sensacional
actriz THERESA RUSSEL.

• El conseller ANDREU RIERA
no quiso ser menos que Mister Valls
y también invitó a un almuerzo ca-
sero en su propia casa al «EQUIP0-
A». Una comida que, pese a los mal
pensados, no tuvo carácter politico;
entre amigos pasamos de estas co-
sas. Lo cierto es que el festejo fue
animado y como siempre la cosa no
terminó ahí. ¡Hasta el próximo, An-
dreu!

• El C.D. FELANITX no jugó el
pasado domingo, era jornada de
descanso, y habrá sentado dc mara-
villa a toda la plantilla que habrán
tenido oportunidad de reflexionar
sobre, la última derrota .sufrida en
casa frente a LA VICTORIA, donde
no bastó cl tempranero y espléndido
gol de TIA OLIVER. Este domingo
viajan al centro de la Ilia para ver-
selas con el XILVAR, equipo que úl-
timamente está jugando a buen tono
y ocupando zona de privilegio. Ha-
bra que luchar hasta el desmayo pa-
ra conseguir algo positivo. Que la
suerte nos acompañe.

a La semana pasada nos dejó
una gran mujer, KARIN HAFNER,
«sa dona den Toni de Sa Sínia ». Una
formidable mujer, de gran entereza,
que supo adaptarse como una lapa
a nuestra vida mallorquina, a nues-
tras mejores costumbres. Una per-
sona maraviilosa como pocas pue-
da haber en este maldito mundo.
Una pérdida irreparable,- y eso es
fácil de decir pero difícil de creer.-
Karin fue, y será, una persona en-
trañable que ha dejado un vacío tan
grande como los que existen en las,
galaxias. Palabras no tengo, porque .

la emoción y el dolor me embargan.
Yo sólo puedo dar muestras de mi
pena a sus más directos familiares,
pero solo palabras, vanas palabras,
que en estos casos no sirven para
mitigar el dolor. Que Dios la acoja
en su seno. ¡Hasta luego!

JORDI GAVINA
••■•■■■■

SE VENDE EN FELANITX, un
trozo de terreno de 600 m 2 , con
jardín y vivicnda incluída. Per-
fecto estado.
Precio económico.
Informes, Tel. .582289.
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Partido jugado en «Es Torrent&
correspondiente a la jornada del
24-3-91. Regular entrada.

FELANITX: Roig, Sagrera, Julia
Fiol ), Felipe, J. Roig, Adrover, Oli-

ver, Nico, Javi (Gallardo), Alfonso y
Agustin (Artigues).

ARBITRO: Prieto. Muy ineticulo-
so. Mostró tarjeta amarilla a Mena
y Felipe.

GOLES: 1-0, min. 4; Oliver. 1-1,
min. 50; Mestre, de penalty. 1-2,
min. 92; Javi.

COMENTARIO: En la primera
parte, el Felanitx comenzó bien, pe-
ro poco a poco se fue apagando
mientras los visitantes se situaban
perfectamente sobre el terreno de
juego y empezaban a tomar las rien-
das del partido. En la segunda mi-
tad, un discutible penalty dio alas al
equipo visitante que en los últimos
minutos se adueñó totalmente del
partido. Un Elio polar en «Es Tor-
rentó».

MAIKEL
2. REGIONAL

STIORTA, 4 - PORRERES, 1
DOS PUNTS D.'OR!

Dues novetats ens oferí el partit
jugat el passat diumenge dia 24. La
primera, que s'hagué de disputar en
el camp de Campos per trobar-se en-
cara clausurat el nostre de Sa Lleo-
na; i la segona, l'estrena de mister,
el conegut Marqueño. El S'Horta du-
gué terme un excellent encontré
amb ansies de victòria des del pri-
mer moment. La primera mitad aca-
ba dos a zero i en el segon temps,
eis primers 25 minuts foren de do-
mini porrerenc, durant els quais
crearen algunes ocasions de gol.
Malgrat plogués durant 'quasi tot el
partit, nombrosos afeccionats es
traslladaren a Campos per tal d'ani-
mar cl seu equip en un moment de-
Heat. Els gols foren obra de Dino
(2), Juli i Ian.

Alineació: J. Adrover, M. Ântich,

Carrasco, Gaspar (Aluo, 65), A. Adro-
ver, Vacas, Aznar, Juli, M. Roig ( Ra-
fa, m. 60), Ian i Dino.
CADETS
S'HORTA, 3 - MARGARITENSE, 2

REMUNTAREN!
Gran partit disputat pels nostres

cadets si tenim en compte les baixes
que tenien i el resultat parcial des-
favorable de 0-2. Cal esmentar el
vent molt fort que féu, quo fia
molt dificil controlar la pilota. El
Margaritense marca un gol des - del
centre del camp (uns seixanta me-
tres), per?) això no els fou suficient
perquè els de S'Horta, a la segona
part, sortiren a remuntar el partit
hi ho aconseguiren. Els gols del
S'llorta foren obra tots de Joan Bi-
nimel is.
ALEVINS (amistós)

S'HORTA, 1 - SANTANY1, 1
Partit disputat la matinada del

dia 24, al llarg del qual plogué. Erá
un partit d'assaig per tal de que hi
poguessin jt.tgar tots els allots. El gol
fou de Dominguez.

Després hi hagué un bon dinar
pels nostres alevins amb un monu-
mental pastis per a les postres, que
representava un camp de futbol
que per cert fou molt bo. Esperam
que es repetesca.
FUTROLET ESCOLAR

II LLIGA D'HIVERN 1990-91
Resultats:
Banca Marx, *5 - Cafet. Es Recibs, 3
Autl. Felanitx, 6 - Cercle Recreatiu, 2
C. Simarro Garcia, 1 - Mesón -Olé, 0
Clasificados X, 4 - Old Stars, 4
Cons. Puig Hugny, 3 - Bar Estoril, 3

Classificació: ir. Construcciones
Simarro Garcia amb 28 punts. 2n.
Autolavado Felanitx, amb 23 punts.
Seguits de Construcciones Puig
Hugny, Banca Marx i Clasificados
X, tots ells amb opcions encara a
titol de campió de lliga.

Marino Talavante

BASQUET

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
CIDE, 62

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
COSTA CALVIA, • 41
Júniors:
GESA ALCUDIA, 73
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 70
Seniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 84
BINISSALEM, 	 46

COMENTAR!
Acabaren les .competicions de la

lliga pelS eCluipš senior masculi, que
ha militat en el grup B, j pel cadet
masculí, que ha format part del
grup A, el dels millors. Mentres els
seniors han fet un bon final de lliga,
aconseguint tres victòries consecuti-
ves a les darreres jornades i obtin-
gut un lloc destacat a la taula clas-
sificatória (15 triomfs, 11 derrotes),
els cadets culminaren una tempora-
da de mals resultats (3 victòries, 19
derrotes) que els du com a conse-
qüència la pèrdua de la categoria.

Els CADETS perderen en froiit
d'un equip d'un nivell semblant, .el
Cide. En el primer temps cada equip
posa més ganes que encert i s'arri-
bà al descans amb 36-34. Quan, a la
segona part, els felanitxers ho tenien
tot a favor i dels visitants en Ciiie-
daven cinc de justos, fallaren una i
una altra vegada baix de la cistella
i nomes anotaren 19 punts: AiX;.) do-
na ales al Cide que en els darrers
minuts sentencia la cosa. Les -Anota-
cions mes destacades foren pels ha-
bituals Cesar (19), Boyer (10' i Gue-
rrero (11). Aquest equip participara,
a partir del 13 d'abril, en el , trofeu
«Rafel Coll», una competició per cli-
minatóries.

Els JUNIORS tingueren doble ses-..:
, sio. I, a la fi, aconseguiren una victò-
ria (la darrera datava del 16-12-90)
la primera d'aquesta fase final, con-
tra el Costa de Calviá. Se tractava
del tercer intent que se feia per ju-
gar aquest partit. El 2 de febrer va
diluviar i no se va començar el par-
tit i el 28 del mateix mes se jugaren
7 minuts (6-3). Aquesta tercera ve-
gada se va poder dur a terme i re-
presenta un excellent triomf, en un
partit interessant i molt ben jugat
per part del Joan Capó/Autocares
Grimait. S'acaba amb únicament 4
jugadors sans i un de coix sobre la
pista. El públic vibrava com poques
vegades ho havia fet enguany. Fu-
llana fou el maxim anotador, amb
23 punts.

A Alcúdia no pogueren repetir
victòria, però hi varen fer aprop
ferm. Després d'anar per darrera la

major part del temps (35-28 en el
descans i, fins i tot, 61-48 en el mi-
nut 31), arribaren a passar-los da-
vant, 67-68,. quan faltaven dos mi-
nuts pel final. El gran encert en el
tir exterior ciels alcudiencs (5 tri-
ples) fou un -factor que decidi. No-
vament Pere J. Fullana quecia com
a minor anotador (22).

Els SENIORS acabaren la tempo-
rada amb un partit ple de jugades
espectaculars. Encara que el rival
era el colista -Binissalem, el partit
fob força entretengut i grat al pú-
blic. A'cOnseguiren la puntuació més
alta de la temporada.. El júnior To-
nieu Maimó, autor de 13 punts, arri-
ba als 501 'amb aquest equip en els
24 partits en que ha actuat. , Mateu
Julia va estar implacable i anota. 21
punts, amb un 70 c'io d'encert en tots

/els seus ilançaments. Xisco Adrover,
un artista del bàsquet, a més de ser
el maxim rebotador (amb 9) anotà
16 punts,; posa 4 taps, ens obsequia
amb unes quantes fantàstiques as-
sistències i, especialment, executà
una increïble «matxacada», entrant
per això dins la petita , història del
Joan Cap& ja que es .tracta del pri-
mer jugador local que realitza
aquesta jugada a, un partit disputat
a les pistes de «Sá Mola».

''AQUESTA JORNADA
Onica- ment constara de dos partits

i kits doS. se jugaran a fora. Els jú-
niors visiten la pista del Palma B.C.
i l'equip «Autocares'Grimalt» de . 3.a
juga a Campos en el primer partit
de la decissiva fase.per•mantenir la
categoria.

LARRY CISTELLES

Tenis taula
I TORNEIG LOCAL

L'equip de Tenis-Taula de Fela-
nitx, Bar ets Arcs, ha organitzat el
I Torneig Local per a tots els afi-
cionats a aquest esport que no es-
tiguin federats. Tots els interessats
en prendre-hi part poden fer les se-
ves inscripcions al Bar ets Arcs o
a Miguel Ginard i Nofre Bauza
abans del dia 11 d'abril. Esta pre-
vist començar el dissabte dia 13 i
poden prendre-hi part des dels més
joves fins els mes veterans fent-se
després varies categories segons les
edats ciels participants. Els partits
se jugaran durant dos o tres dies
per setmana un d'ells en dissabte.

GORI VICENS

SE VENDE CHALET en C/. Escór-
pera, 194. Urb. Cas Corso, Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580871.

PREFERENTE

Ultignmente el C.D. Fealnitx
en casa no puede

Felanitx, 1 - La Victoria, 2

Cambiar el aceite no tiene precio

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

en It EVA ULT
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
TEI.M.:T1 CI. de Caron, 6:n. 0'5 - Tole. 581984 - 85 - CAME: Ctra. Felanitx, 5 - Tel 657393

hcaU la hip dels Sêniers de;s Cadets
Os majors i més malement eis mes tens

Campionat de Truc - Per a parelles
LA PROTECTORA I LA LLAR DE LA TERCERA EDAT

ORGANITZEN UN CAMPIONAT DE TRUC PER A PARELLES.
EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ COMENÇA AVUI DIA 6 I RESTA-
RA OBERT FINS DIA 20 DEL PRESENT MES D'ABRL.



Razones
de peso

TU RENAULT TRAFIC
0 RENAULT MASTER

por 260.000
ptas. menos.

La gama Her de vehículos industriales ligeros. te ofrece ahora
razones de mucho peso para decidir su compra, según tus necesidades
de vida y trabajo. Al entregarnos tu coche o vehículo de tra-
bajo usado, esté como esté, te damos 90.000 ptas. si te
llevas la Renault Express y 260.000 ptas. si compras un
Renault Trafic o Renault Master. Una oferta excepcional vá-
lida hasta fin de mes. Decidete hoy mismo.
Para que después no te pese. Además, con-
diciones especiales adaptándose a tus
necesidades.

..1.447t-
".1•1:1==raileit,4,' 1`,L,ti,;*„%t,-;-1

4,411:

por lo menos 00.000 	 plat menos. s

RENAULT
LIDER EUROPE° EN VEHICULOS INDUSTRIALES

En tu Conc.esionano te oanio ia

concesiormo: FßANCiS€ti MANiSA,  S. A.
FELANITX: Cf. de Campes, 5m. 0'5 - Tels. 5819M .85 - I1II flung! et.. F•ltrilti, 5 - 1.1. 5”14:4

TU RENAULT EXPRESSWind achits

Puertas Extensibles
Galvanizadas y
lacadas
vanos colores.

Pustanas do Alurninkt
Color Plata. Bronco y
lacadas vanos Colores.

Cl A.07.204571
C/ Estrena. 1 - Telefono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

CARMITERIA 14TALIA
MMIAMOgrelW.V14 ..... 4 	 44444,

TALLERES
MECANICOS

Puertas basculantes
Galvanizadas. lacadas
Irnotacion madera

Puertas Cancela
I-Iterro y Alurninio y
Con mando a distancia

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancta

Viernes 5, sábado 6, 9 noche y domingo 7 desde las 3

Pájaros de fuego e IMPULSO

PROXIMA SEMANA

SOLO EN, CASA

12   FELANITX     

Cfdionis a la Sala
t.

EL PP NO CONVIDA A
COLOMS A LA SALA ALS
ACTES OFICIALS I MES COSES

Sen molts els actes públics que en
quatre anys, el PP ono ha pensat» a
convidar-nos, però el que passa de
mida va ser dilluns passat quc va vi-
sitar Felanitx la Ministressa d'As-
sumptes Socials per veure els ter-
renys on s'ha de construir la futura
Residencia d'Assistits. El grup del
PP va tenir cura de convidar a pe-
riodistes i altres autoritats, per?) se'n
va guardar com de caure de dir una
paraula als Regidors del nostre
grup. Aix( mateix hem de recordar
les manifestacions públiques del
Tinent Batle del PP Sr. Grimait que
fa temps que expressa la seva vo-
luntat de tenir al marge al grup de
Coloms a la Sala de tot el que fa re-
ferencia a la Residencia esrnentaçla.
El que no sabiern es que;aixe• pas-
sas per amagar la Ministfe'ssa als
Regidors de Cotoms a la Sala..Pekb
aquesta mateixa setmana, el 'Conse-
lier de Sanitat va venir a Felanitx
a fer-se una fotografia i a berenar
perquè s'acosten les eleccions i va-
ren signar un conveni amb l'Ajunta-
ment de Felanitx que ja estava sig-
nat feia temps. Tampoc ens varen
avisar del berenar ni de la foto. El
grup Coloms a la 'Sala lamenta
aquesta actitud infantil del P.P . clue
no mena enlloc.

Pere, les discriminacions no aca-
ben. També la setmana passada el.
batle en funcions, el Sr. Mora (l'al-
tre era a Lourdes (?)), va:clenegar
al grup de Coloms a la Sala el po-
der fer ús del Vell Escorxador per
una festa cl mes que ve. L'any pas-
sat ens denegaren fer ús Waquest
edifici restaurat perquè no hi havia
excusats, engitany ens compromete-
rem a posar excusats desmuntables,
"pea) així i tot ens denegaren l'us de
l'Escorxador i el motiu no pot esser
més recercat i curies: resulta que

les obres de rehabilitació ro cstan
rebudes. Pet-6 cl que sorprèn més
de tot és que la Casa de Extremadu-
ra fa una partida de mcsos que en
fa ús els dissabtes amb una autorit-
zació del Batle. No entenem ni poc
ni gens que a nosaltres ens deneguin
el que han autoritzat a un altre col-
lectiu. Deu esser també l'actitud in-
fantil que parlàvem abans o es dis-
criminació i abús de poder impre-
sentable?

Els ciutadans de Felanitx que han
anat a Portocolom aquestes festes i
els ciutadans de Portocolom que hi
viuen tot l'any estan que fan fum
per l'estat en que es troben les obres
d'«embellecimiento», el nou torrent
de Cas Corso que fan amb cl diners
de tots els ciutadans i les obres de
les clavegueres de la part de Sa Ca-
pella. Creim que al temps que som,
tant api-op de la temporada turística
van molt enrera d'acabar i el que es
més greu és la manca de senyalitza-
ció d'aquestes obres i la manca de
mesures de protecció de les matei-

' xes. El nostre grup ha denunciat
aquest fet i esperam que es pren-
guin les mesures obligatòries, per-
què no hi hagi una desgracia. Es
vergonyós que el grup governant
passi de la seguretat dels felanit-
xers. Hem de suposar que la gent
afectada per aquest caos i deixadesa,
no votaran al PP a les properes elec-

. cions, perquè ja seria massa que el
PP tregués Ines de cent vots.

VENDO 3 SOLARES, calle Xaloc,
esquina Gabriel Vaguer.
Informes, Tel. 580115.

EXTRAVIADO PENDIENTE de oro
tipo «botonada». Se gratificará su
devolución.
Informes, Tel. 582298.

. NECESITO ŠRTA. PA.RA CAFETE-
RIA qi Cala d'Or - Buena presencia

In formes: Tel. 658237
Prggnntar por Miguel

Club de Bàsket [sport
Es Port
CLIMALIT, 41 - STA. MONICA, 60

Se jugó con muchos nervios y los
muchos fallos y la mala suerte ter-
minaron con la buena racha de los
últimos partidos. Esperemos que
esta derrota no influya en el equipo.
Jugaron: Amaya (10 p.), Johanny,
Ana Rosa (10 p.), Conchy (17 p.),
Yolanda, Susana, M.a  Sebastiana y
Jose Ana (2 p.).
TORNEO DE BASKET
DE SAN PEDRO:
CLIMALIT, 28 - SAN PEDRO, 33

Primer partido de este torneo,
disputado con muchos nervios, pues
había tut gran equilibrio de fuerzas.
Al ser un torneo de Palma, los cole-
giados estuvieron a favor del San
Pedro. Jugaron: Amaya (6 p.), Caty,
Johanny, Ana Rosa (8 p.), Gloria (2
p.), Conchy (8 p.), Y. Adrover (2
p.), Susana, M.a Sebastiana (2 p.) y
Jose Ana.

CLIMALIT, 34 - BASKET INCA, 26

Este segundo partido del torneo
se jugó muy a conciencia con la in-
tención de romper la mala racha, á
sabiendas de que si ganaban que-
daban en tercera posición. Así pues
se consiguió ganar por 8 puntos. Ju-
garon: Amaya, Johanny (1 p), Ana
Rosa (6 p.), Gloria, Conchy (24 p.),
Y. Ferrando, Y. Adrover, M.a Sebas-
tiana (3 p.), y Jose Ana.

Animo Torri y .compañía. El Club
Esport Es Port va a más.

Emistiquio

Curset d'Educació
Sexual per a
pares

Impartit pet Servei de Promoció
de la Salut, tindrà Hoc els dijous
18 i 25 d'abril i 2 de maig, un cur-
set d'educació sexual especialment
dirigit als pares.

Es tractarà la temàtica següent:
PRIMER DIA:
, INTRODUCCIÓ.

APROXIMACIÓ A LA SEXUALI-
TAT HUMANA.

— Conceptes basics.
Etapes evolutives de la sexuali-
tat humana.
Aspectes biològics: mites i con-
fusions mes freqüents.

NECESSITAT I OBJECTIUS DE
L'EDUCACIO SEXUAL.
SEGON DIA:

TREBALL EN GRUP.
POSADA EN COM L7.
— Com ha d'esser una bona in-

formació sexual.
TERCER DIA:

— Educar: alguna cosa més que
informar.

— Com desenvolupar actituds po-
sitives front als diferents as-
pectes de la sexualitat.

DEBAT.
.:AVALUACIO DEL CURSET.

Es donara a la Casa Municipal de
Cultura els dies esmentats, de 2030
a 22 hores.

Per a inscripcions . es poden diri-
gir a les distintes Associacions
Pares d'Alumnes dels centres d'en-
senyament.




