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Imprès a l'Editorial «Ramon Llullo - FELAN

Creim que, definitivament a l'hora
d'ara podem afirmar que només hi
haurà tres candidatures a Felanitx
per a les properes eleccions munici-
pals. Els intents de formar les de
Convergencia Balear i Independents
de Mallorca han fracassat i ens hau-
rem de conformar amb les tres
opcions habituals.

Dissabte passat i dilluns, els CO-
LOMS A LA SALA i el P.S.I.B.-
PSOE deixaren enllestides les seves
llistes, les quals oferim tot seguit.

La de COLOMS A LA SALA es com
segueix:

- 1 Bartomeu Obrador i Adrover
.2 M a ria,.0b rado r i -Russel-16-

3 Pere Nt4r-ons i Siquier
4 Joan Rosselló i Oliver
5 M.a Antònia Rosselló i Maimó
6 Raimundo Fernandez i Madrid
7 Francisca Artigueg i Pons
8 Mateu Benpritsser 444berns
9 Aina Maria Mestre i Julia

10 Antoni Julia i Vadell
11 Maria Rigo i Mas
12 Miguel Adrover i Palou
13 Salvador Gardas i Bordoy
14 Nicolau Barceló i Oriola
15 Antònia Roig i Binimelis
16 Joan Rosselló i Antich
17	 ebastia Cerda. i Capó
SUPLENTS

Pedro Vera i Amat

Demà comença
Ia Setmana de
Música

Demà comença la XV? Setmana
de Música. Va començar essent una
setmana i tot i que des de fa anys
ompl un període més llarg de temps,
s'ha quedat amb el nom inicial.

El nom pen!) es el que menys im-
porta, el que compta es Ia qualitat,
la continuitat, la superació... i això
creim que es el que ha vengut inten-
tant el Patronat local de Música.

En aquest mateix número hi tro-
bareu el programa complet. Hi ha
varietat i qualitat. Música per a
complaure un ample ventall de pre-
ferencies.

Dernà obrin el foc la Banda de
Música de Felanitx i les Corals de
Felanitx i Porreres i dia 10 de maig
clourà el cicle una simfònica nord-
americana, «The S.C. Symphony Or-
chesta», una formació composta per
gent jove, guiada per un director ve-
terà, Orlo Gilbert.

Esperam que aquesta quinzena
«setmana de música» ens complagui
de debò.

Sebastia. Capó i Fernandez
Jaume Estelrich i Massutí
Julia Ramis i Nicolau
Bernat Sansó i Estelrich
Andreu Fiol i Monserrat
Antoni Barceló i Monserrat
Bernat Monserrat i Rosselló
Maria Nicolau i Capó
Antoni Maimó i Oliver
Joan Martorell i Coll
Guillem Mas i Barceló
Ferran Aguiló i Casabona
Josep Antoni Grimalt i Gomila

(independent)
La del P.S.I.B. - PSOE es la se-

1 Miguel Riera Nadal 	 (Ind.)
-2' Pere' Massuti Monserrat
3 Francisco Garcia Pérez (Ind.)
4 Joan Caldentey Viñas 	 (Ind.)
5 Jaume Binimelis Manresa (Ind.)
6 Antoni Nadal Cerda
7 Barbara Adrover Albons
8 Pedro Cabrera Pérez 	 (Ind.)
9 Ana Catalina Urrea Estelrich

10 Joan Rigo Obrador 	 (Ind.)
11 José Tarancón Carcelen (Ind.)
12 Margalida Manresa Adrover

(Ind.)
13 Felipe Risco Alonso 	 (Ind.)
14 Cristòfol Ballester Barceló

(Ind.)
15 Francesc Antich Salva 	 (Ind.)
16 Javier Llaneras Manresa
17 Miguel Oliver Massutí
SUPLENTS:
18 Gabriel Roig Grimait
19 Patricio Ramirez Alvaro
20 Pere Pont Melis 	 (Ind.)

	.1■In	

Dijous de la setmana passada va
morir el patró Esteve.

La notícia per més que esperada
des de feia alguns dies, posa una no-
ta de tristor dins el cor de gairebé
tots els felanitxers. Perquè el Patró,
que complí 106 anys el passat dia 16
de febrer, havia esdevingut la figura
venerable d'un padrí de tot el po-
ble.

Per una banda el seu caracter afa-
ble i per l'altra una mena de nimbe
que irradiava la seva personalitat,
feien d'aquest home quelcom de
substancial dins l'esfera social fela-
nitxera. I volem explicar un poc això
darrer: l'existència del patró Esteve
no tenia res de vulgar, altrament era
el paradigma d'una persona senzilla
però inquieta, que sabia prou que la
vida s'ha de construir amb el propi
esforç, s'ha de lluitar si s'estrevé.

El caganiu de sis germans —no-
Ines ell fou mascle enmig de 5 ger-
manes— a l'edat de 12 anys marxa
amb el seu pare a Cuba, d'on ha-

Avui horabaixa, la Llar de la Ter-
cera Edat celebrarà la Festa del Lli-
bre.

Té enllestit un programa molt
complit a l'entorn de dos esdeveni-
ments culturals prou interessants.
En primer lloc serà presentat el nou
llibre de Mn. Pere Xamena «Fela-
nitx mot a mot», del que n'avançà-
rem el contingut la setmana passa-
da. I després sera inaugurada la II
Mostra de Pintura de la Gent Ma-
jor del Migjorn Mallorquí.

La presentació del nou llibre sera
a càrrec de la Dra. Maria Barceló,
Degana de la- Facultat de Filosofia
i Lletres de la Universitat Balear.

Quant a la Mostra de Pintura, es-
tarà integrada per trenta un autors
de les localitStS d'Alqueria Blanca,
Campos, Felanitx, Porreres, Portoco-
lom, Santanyí i Ses Salines.

gueren de tornar ben aviat per mor
de la guerra. A 19 anys, ja mort el
seu pare, se'n torna a l'Havana on
treballa de debó en el que pogué.
Una espipellada a la loteria, aixima-
teix considerable en aquell temps
—uns 625 Mars— li permeté retor-
nar a Portocolom on s'establí de
pescador. Les xarxes i les nanses,
doncs, juntament amb un llaüt al
rem i els seus braons, foren les
eines que li permeteren dur enda-
vant la família i omplir després els
ocis de la seva longevitat fins que
Ia prudència ho aconsellà.

No fou idea el patró Esteve home
esporuguit, sinó que trescà món, pe-
t-6 tampoc no es deixa temptar per
l'ambició i tri à la vida senzilla del
pescador que sap interrogar la im-
mensitat del mar i treure'n alhora el
seu sustent. Crec que en aquest ta-
rannà rau el fet de que el Patró fos
un home tan estimat. 8s ver que viu-
re 106 anys es un fet molt singular
pea:, el que té merit es viure-los en

Aquest acte tindrà lloc a la Casa
Municipal de Cultura, a les 7 de l'ho-
rabaixa i es regirà pel següent or-
dre:

Introducció per Antoni Soler i
Font, Cap de la Comissió de Cultura.

Presentació del nou 'fibre «FELA-
NITX MOT A MOT» a càrrec de la
Doctora Maria Barceló i Crespi, De-
gana de la Facultat de Filosofia
Lletres de l'Universitat Balear.

Intervencions de: Rafel Rosselló i
A drover, President de la Llar. Mos-
sèn Pere Xamena i Fio!, Autor del
nou llibre presentat. Jaume Mas i
Verger, Director Provincial de FIN-
SERSO. Cosme 'Oliver i Monserrat,
Balle de Felanitx.

Inauguració de la H MOSTRA DE
PINTURA DE GENT MAJOR DEL
MIGJORN MALLORQUI.

A partir de dernà diumenge, les!
parades de productes d'alimentació
fixes del Mercat Municipal queda-
ran installades al local del Gurugú
del carrer d'En Piza, exceptuant
verdures, les quals juntament am)
les flors s'ubicaran al carrer 31 do
Marg.

Si tot va be, la setmana que vel
començaran les obres de reforma;
del Mercat, una qüestió que bela des
del primer moment que estrenarem,
democracia i que ha figurat en els
succesius programes electorals delsr
grups que han comandat a la Sala,'

pau i concórdia amb els altres i ambi
la natura.

Que descansi en pau el patró Es-I
teve i que dins la immensitat d'a-1
quest cel blau, hi trobi el seu
«Poca pena» a punt per a continuar
una singladura que no ha fet mési
que interromprer's breument per
a canviar d'oceà.

Llar de la Tercera Edat
FESTA DEL LLIBRE

Presentació del nou llibre de Mossèn Pere Xamena
«FELANITX MOT A MOT»

Inauguració de la II MOSTRA DE PINTURA de gent major
de la Comarca de Migjorn.

Dia 20 d'aquest mes d'abril, a les 7 de l'horabaixa, a ja Casa
Municipal- de Cultura. -

Organitza: La Comisió de Cultura de Ia Llar de la 3 •a Edat
de l'INSERSO.

He mort el Patró Esteve El trasllat del
Mercat

Avid es presenta 	 Ilibre
(‹Felanitx mot a mot»
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SANTORAL

Diu. 21 St. Anselm
Dill. 22 St. Soter
Dim. 23 St. Jordi
Dim. 24 St. Fidel
Dij. 25 St. Marc
Div. 26 St. Isidor de Sevilla
Dis. 27 Mare de Déu de

Montserrat

LLUNA

Quart creixent dia 21

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15.45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 1230, 1445
i 1730 h. Diumenges, a les 730,
9'30, 13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

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

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

580448-581144
Ambullincies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
GuArdia Civil 	 520090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

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

HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Dra. Lucia Caldentey
Comunica la creación de IGUALAS
MEDICAS.

Para más información, dirigirse a C. Pelat, 61 - Tel. 583464

Comucica la creació de
PARTIT METGE.

Per a més informació, dirigiu-vos al C. Pelat, 61 - Tel. 583464

Josep Rosselló i Serra
mori a Felanitx, el dia 18 de d'abril de 1991, a l'edat de 87 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia
La seva esposa Magdalena Riera; fills Bernal, Catalina, Maria i Josep; fills politics, Maria

jordà, Bartomeu Sampol, Jaume Manresa i Maria Andreu; néts Lena, M.' Josep, M.' Magdalena,

Andreu, Jose!), M.' Antônia, Josep, M.a Magdalena i Josep; germans politics Maria Vicens, Sebastià,
Antoni i Maria Riera, Miquela Rigo, Francesca Mayoll i Bartomeu Morey; nebots, eosins i els altres
parents vos demanen que el tengueu present en les vostres pregaries

Casa mortuòria: Passeig Amin Estelrich, 14 (Can Randa)

margarida mestre Benneisar

mori a Felanitx, el (lia 6 d'abril de 1901, a l'edat de 70 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sia

Els seu fillol Nliquel Nlestre; neboda Anita Oli v er, renebots M." Vichnia (fillola) i Sebaslia;
eosins i els nitres parents VOS demanen que volgueu encomanar la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: Residência «Verge de St. Salvador» Felanitx 1

FELANITX

cartes al
u
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EL CARRER DE S'ALGAR
Sr. Director: Li agrairia volgués

publicar la present carta oberta, ,do-
nant-li les gracies anticipades.

Sr. Batle: Som una mare de fami-
lia, amb fills en eclat escolar i bas-
tant preocupada per un problema
que ens afecta a tots.

Vivim en el carrer de s'Algar d'Es
Port, uns dels barris amb mes tran-
sit, especialment durant l'estiu.

L'any passat i després d'haver
presencial alguns accidents, en nom
propi i d'altres veïns, anàrem a par-
lar amb el regidor responsable d'a-
quest sector i, amablement, ens con-
testa que miraria de donar-solució a
aquest problema.

Pere, ja som altra vegada dins la
temporada estiuenca i el problema
no tan sols continua sinó que ha em-
pitjorat. I això que encara no hem
arribat —ni començat— la tempo-
rada alta. I, per afegitó, s'ha inau-
gurat un nou bar al carrer amb els
naturals problemes d'aparcament de
cotxes i augment de circulació.

Acceptam com un fet de progrés
(?) que els grans ja no poguem estar
asseguts a «la fresca» i que els nins
no juguin al carrer. Però els nostros
nins i tots els que passen per la zo-

(Passa a la pig. 9)

BUSCO CHICO/A para trabajar en
cafeteria en Cala d'Or. Con expe-
riencia.
Informes, Tel. 658185.

SE NECESITA CHICA para oficina
en Cala d'Or. Mayor de 18 arios.
Informes, Cala d'Or Fruit.
Tel. 657607 (mañanas).



XV SEITAANA DE MUSICA
PATRONAT LOCAL DE MÚSICA

Diumenge dia 21 d'abril
BANDA DE MÚSICA DE FELANITX

CORAL DE PORRERES
CORAL DE FELANITX

AUDITORI MUNICIPAL, a les 9,30 del vespre

Dimecres dia 24 d'abril
CONCERT DE CANT I PIANO

M.a Jose Sanchez 	 Sebastian Marine
(Soprano)

CASA DE CULTURA, a les 9,30 del vespre
e

Dissabte dia 27 d'abril
ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA SIMFONICA

DE BALEARS i CORAL UNIVERSITARIA
AUDITORI MUNICIPAL, a les 9 del vespre

Dimecres dia 1 de maig
CONCERT DE PIANO I CONTRABAIX

Suzanne Bradbury 	 Josef Szafranski
(Piano) 	 (Contrabaix)

CASA DE CULTURA, a les 9,30 del vespre

Divendres dia 3 de maig
CONCERT DE CLAVE

Xavier Carbonell
CASA DE CULTURA, a les 9,30 del vespre

Diumenge dia 5 de maig
CONCERT DE PIANO A QUATRE MANS
Francesc Blanco Albert Diaz

CASA DE CULTURA, a les 9,30 del vespre

Divendres dia 10 de- maig
THE S. C. SYMPHONY ORCHESTRA
(Orquestra Simfònica Nord-Americana)

AUDITORI MUNICIPAL, a les 9,30 del vespre
Patrocina: AJUNTAMENT DE FELANITX

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

(

411-felki) GIMNASTICA PASSIVAESTETICA I SALUT 

MENSUALITAT:
Dues sessions setmanals, 4.500 ptes.
Cinc sessions (cle clilluns a (liven-

cires) 6.000 ptes.
Els preus inclouen un hiclromassat-

ge (JACUZZI) mensual.

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

Cambiar el aceite no tiene precio

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

en It ENAk ELT
conces:on.,:.: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANiTX: Ct. de Campos, Km. 05 - lets. 5819 84 - 85 - CALON6E: Ctra. Felardtx, 5 - Tel. 65 73 93

Nos complace comunicarles la reciente
apertura de nuestro establecimiento,
con el servicio de muebles de cocina

y barm:
titiestra oferta de servicio queda en ma rea da en las

siguientes referencias;

— UNA LINEA CREATIVA Y MODERNA

— ELEMENTOS DE GRAN FUNCIONALIDAD Y DECORACION

— GARANTIA PROFESIONAL EN SU FABRICACION Y
ENTREGA

— MAXIMA ECONOMIA EN SUS PRESUPUESTOS

— Y UNA AMPLIA GAMA DE MODELOS;
DESDE POSTFORMATOS Y P.V.C. A MADERAS NOBLES Y
LACAS PIGMENTADAS

Cluedamos4avsu disposición en:
C/. GUILLEM TIMONER, 12 	 FELANITX

Elèctica PARERA
Vos ofereix un extens assortiment

de Regals de Primera Comunio i pel dia
de la Mare.

CARRER DE SA PLAÇA, 10	 FELANITX

MESON OLÉ
Comunica a sus clientes que desde el

pasado día 19 de abril tiene abierto.

POLLOS AL AST PARA LLEVAR

BROCHETAS Y PLATOS COMBINADOS

Perdonen las molestias

FELANITX

Ill Trobada Arxigestal a Felanitx
Els infants i joves dels grups:

TRENC D'ALBA cle la parròquia cle
Cala d'Or; MARINA cle la parràquia
de S'Horta; NAUFRAGA de la parrò-
quia de Pollença i M.I.J.A.C. «GAVI-
NA» de la parròquia de Felanitx.
Compartiran aquest cap de setmana,
20 i 21 d'abril, amb un objectiu en
comú «L'infant cl gran protagonis-
ta».

Per avui dissabte a les 10'30 es
preveu l'arribada dels grups partici-
pants i una sonada benvinguda a
l'escalera de la parròquia. Seguida-
ment una descoberta cultural per la
ciutat. El dinar sera a la Creu del
corral d'En Nofret de la pujada
Sant Salvador. Després jocs infan-
tils i juvenils. El capvespre, assaig

de les actuacions del Festival del
vespre, per abans visita a la Il
Mostra cle Pintura i Festa del Llibre.
El vespre, Festival preparat per tots
cis participants a aquesta III Tro-
bada.

El cliumenge demati visita al mer-
cat i a les 12 h. missa. Dinar al Parc
i a les 17 h. comiat.

GRUP D'ANIMADORS
DEL M.I.J.A.C.

SE PRECISA SEÑORA para ser-
vicio clomcstico. Imprescindible
permiso de conducir y nociones
de cocina.
Informes, Tel. 824431 Porto Co-
lom.



Festa de lapjtat de la Llengua
(SANT JORDI '91)

Avui dissabte dia 2.0 d'abril, a les 21'30 a
Ia Casa de Cultura.

PRESENTACIÓ: JAIME SANTANDREU
PARLAMENT: GABRIEL BIBILONI
ACTUACIÓ: GRUP BIEL MAJORAL

ORGANITZACIÓ: ESQUERRA REPUBLICANA (ERC)

cine princip 1
Viernes 19, sábado 20, 9'30 noche
Gran pograma doble.

Acción, karate, aventuras, en

EL LUCHADOR
DE COMPLEMENTO

RISA A TOPE

3 mujeres para un caradura
Domingo 21 desde las 3'30
Tres películas por 325 ptas.

Kick Boxer — Tres mujeres para un caradura
El Luchador

PROXIMO ESTRENO:
3 HOMBRES Y UNA PEQUEÑA DAMA — UNO DE LOS NUESTROS

FELANITX

L'Etapa Reina del XXVI Cinturó
Ciclista

Divendres passat la nostra pobla-
ció es veiú trasbalsada pel pas dels
ciclistes participants al XXVI Cm -
turó CiclistaCiclista Internacional de Ma-
llorca, l'etapa reina del qual tingué
corn a meta Sant Salvador. La pro-
va, que s'inicia a Ciutat anib un re-
corregut de 156 quirmletres, coro-
lla els cims del Puig Major, Coll de
Seller i Sant Salvador. Era patro-
cinada per l'Ajuntament de Felanitx.

El triomf de l'etapa fou pel vene-
zola Giovanni Pavón. A Sant Salva-
dor cl Conseller Delegat de Deports
del CIM Andreu Riera i el Batle de
Felanitx entregarbi el premi al gua-
nyador així com els jerseis a tots els
I íders.

Mes tard a la plaga de Sa Font,
un equip musical móvil del Cinturó
actua pels participants i especta-
dors.

Val a dir que el pas dels ciclistes
fou seguit per un públic nombrós
situat tot al llarg de l'itinerari urbà.

Aina Moll parli sobre normalitza-
chi lingüística

Excellent iniciativa la del Grup de
Treball de Català del Collegi «I.
Joan Capó», que ens deparà de po-

-der escoltar Aina Moll, entorn al te-
ma del paper de l'escola en la nor-
malització linguística.

Aina Moll que, fou Directora de
Política Lingiiistica de la Genera li-
tat de Catalunya, és actualment Cap
(le la Campanya de Normalització
Lingüística a les II les Balears, i
ningú millor que ella per parlar del
tema, ja que la seva experiência es
gairebé única dins aquest camp. Al
final de la conferência s'establí un
animat colloqui i l'acte resulta for-
ça interessant.
El Vb. Centenari del (Tirant lo
Blanc,

Divendres de la setmana passada,
el Centre Cultural de Felanitx, amb
el concurs de la Conselleria de Cul-
tura, la Universitat Balear i la Co-
missió «Tirant lo Blanc», ens dona

ocasió d'escoltar una conferência
entorn a aquesta obra cabdal de la
literatura catalana. El professor
Joan Gelabert feu una exposició pla-
nera i suggestiva d'aquest llibre dels
valencians Joanot Martorell i/o Mar-
ti Joan de Galba que veié la impren-
ta ara fa 500 anys.

Precisament pel proper dia 23 es-
ta anunciada la sortida d'una nova
edició del «Tirant lo Blanc» que fa
l'Ajuntament de Gandia amb el pa-
trocini de la Unesco i el Consell
d'Europa i que aparexeirà en el set-
manari El Temps.

La festa del carrer d'En Pelat
Un any Ines els veinats del car-

rer d'En Pelat sortiren enmig per
fer festeta. Amb un esperit de col-
laboració exemplar s'afanyaren en
fer Ilepolies i disposar el carrer per
a la bauxa.

Hi acudí molta gent d'arreu dc la
vila que al sò del grup «Així balla
Manacor», pogué estirar-se les cames
amb jotes i boleros.

Hem de destacar que un cop aca-
bada la festa, els veinats altre pic es
posaren en feina i en un tres i no
res deixaren el carrer ben adesat.

Molts anys, que no decaigui l'en-
tusiasme.
Vela

Dissabte passat, en aigües de s'Es-
tanyol, se celebrà la prova «Ti-ofeu
Sanicalor» per a optimist, organit-
zada per la Federació Balear de
Vela.

Amb un vent de força 5 la regata
se celebrà en unes condicions cer-
tament dificultoses tant es així, que
s'hagué de suspendre la prova del
grup C que correspon als més pe-
tits.

En el grup B, el regatista felanit-
xer Sebastià Ferragut Barceló, del
Club Nàutic Portocolom aconseguí
un meritori tercer Hoc. La carrera,
a la que pregueren la sortida 30 em-
barcacions, nomes acaba amb 19.

Felicitam al joveníssim Sebastià
Ferragut per l'excellent puntuació.
Curset d'Educació Sexual per a
pares

El proper dijous dia 25 d'abril, a

les 20'30, a la Casa de. Cultura, tin-
drà lloc la segona classe d'aquest
curset.

Consistira en un treball de grup
amb posada en comú de la qüestió
«Com ha de ser una bona informa-
ció sexual».

Llar de la Tercera Edat - Inserso
FESTA DEL LLIBRE.—Avui dis-

sabte dia 20, a les 7 del capvespre,
a la Casa de Cultura, inauguració de
Ia II Mostra de Pintura de la Gent
Major de la Comarca de Migjorn i
presentació del nou llibre de Mn.
Pere Xamena «Felanitx mot a mot».

CONFERËNCIA.—Dijous dia 25, a
les 5 del capvespre, el Dr. Gonçal
López Nadal parlara sobre «Cervan-
tes, España i el Quixot». Després es
donaran els tiquets per a l'excursió
cultural a La Trapa de dia 6 de maig.
Preu 700 ptes. Caminada d'unes 3
hores, pa a taleca. La confirmació
de les places es farà dia 2 de 10 a
13 h. (Unic dia).

EXCURSIÓ CULTURAL A VALL-
DEMOSSA.—Divendres dia 26. Sor-
tida a les 9 del matí.

Curs Stvdia
Dijous dia 25, a les 9,30 del ves-

pre, al saló d'actes del collegi de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver, ex-
plicara la darrera lliçó del curs:
«La tasca urgent: Renovar-se. La
missió d'avui, obligatòria de tots
els cristians, es la de catequitzar el
món d'aquest fi de segle: El nostre
deure es ara "treballar sense trui
per formar comunitats vives, radi-
calment coherents i evocadores de
lEsgiésia primitiva"» (K. Rai )I -lea

Trobada de Mestres Cristians
Divendres dia 19, a les 6 del cap-

vespre, a la parr.1>quia, la Comissió
de Mestres Cristians, convoca a una
trobada a tots els educadors d'a-
quest sector, per tractar el tema
«Els valors vists des de la reforma».

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de les GG. de la Ca-
ritat, hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna Femenina.

PORTO-COLONI, sol todo el dia,
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, con vistas al mar, salón-co-
niedor, cocina amileblada, bafio,
dos terrazas, teléfono, espacio p•i-
vado parking, piscina comunita-
ria. ¡Ocasión! Por 6.9(X).M) ptas.
Informes, Tel. 581948 ((le 21 a 23 h)

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

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

HOY VAMOS a tomar una COPA,
en LA CUEVA en Cala Murada.
Tel. 833189.

La irresponsabilitat i la
ineficàcia no serveixen per
a governar un gable

EI Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Que en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organiza-

mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701



SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-CO1ON11. 8 línea
planta baja. Césped, piscina

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

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

modern, la recollida de signatures
per la pau o els anuncis a tota pla-
na en els diaris condemnant l'en-
frontament armat? Tal vegada els
kurds i xiitcs no mereixen la nostra
atenció? Perventura sols els Estats
Units tenen el monopoli del paper
d'agressors?

Un cop acabada la guerra al golf
Pèrsic, determinats comentaristes
han justificat la victòria de les for-
ces multinacionals no tant per la
seva efectivitat, sinb per la inope-
rancia i mala preparació de l'exer-
cit iraquià. «Una guerra desigualo,
en diuen, sense voler recordar l'im-
mens arsenal que posseïa l'Iraq
quan esclata el conflicte. Ara, que
el que queda de l'exercit iraquià
usa tot el seu potencial militar con-
tra civils mal equipats i pitjor pre-
parats, resulta que no hi ha guerra
desigual, o, almenys, aquells que
tant parlaven, ara callen.

No m'agraden les guerres, no
ni'han agradat mai, i crec que qual-
sevol persona intelligent deu pensar
el mateix que jo. Tant de bo que
s'hagués pogut evitar el conflicte al
golf P I-sic. La sortida pacífica,
però, no va poder ser i l'enfronta-
ment armat es va convertir en Fú-
fl ic i lamentable camí. Tot el que es
realitza en favor de la Pau en
aquells dies d'incertesa era licit,
positiu lloable. La Pau ha de pre-
sidir les relacions humanes i qual-
sevol conflicte hauria de resoldre's
sempre (! )per la via del diàleg. Ara
be, tan agressió era el conflicte que
esclata el 17 de gener, com la guer-
ra civil que ha seguit a la derrota
iraquiana. V.ticament tambá seria
licit, positiu i lloable continuar re-
clamant la Pau a l'Orient Mitja, ara
que els mateixos iraquians pateixen
Ia brutalitat del seu règim.

Antoni Roca

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

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

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

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

-

CIntònia lores Jiménez
Vda. de Lluch

mori a Felanitx, el dia 9 &Anil de 1991, a l'edat de 72 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al eel slat

1.,1 seu till Francisco; filla politica Catalina Cardell; nets Antoni, M." del Pilar i M.  Antemia;
germans, germans politics, nebots i els Aires parents vos demanen que volgueu encomanar la seva
anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Calera, 14 (Sa*Mare &lift Paco de Sa Portassa)

!:‘

1
seu fill Josep; lilla politica 1. 1tria Roig; netes Francisca i (laria; gentians

N'alls, Miquela Fuster i Conxita N'alls: nebots, eosins i els altres parents vos &tumuli
present en les vostres oracions.

Casa 111 oit 	 C. Campos, 231 politics Jose')
que el tengiteu

Josep faster Bonnín
O. de Francisca Va Ils (De Ca Na ten (i re)

moil a Felanitx, el dia 15 de d'abril de 1991, a l'edat de SI anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Belied icció Apostòlica.

Al eel sia
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Ni un duro. Pels pobres kurds i
xiites que s'han revoltat a l'Iraq
contra el rêgim de Sad am Hussein,
Occident no dúna ni un duro. Això
sembla almenys, i no em refercsc
sols a l'actitud dels governs que,
amb tatna diligência, sortiren en
defensa de la integritat territorial
de Kuwait, sinõ dels ciutadans i
ciutadanes de països europeus, es-
pecialment, que sortiren al carrer
per exigir la retirada de les forces
internacionals del golf Pèrsic, la
pau a l'Orient Mitja i la Pau —en
majúscula —arreu d'un mún cada
dia más marcat per la violencia i la
in

Un cop acabada la guerra entre
les forces internacionals i l'Iraq, el
règim de Hussein ha hagut de fer
front a una revolta interna, una
autêntica guerra civil, en la qual
s'hi han implicat els kurds, al nord,
i els xiites, al sud. La part de l'e-
xèrcit iraquià encara intacte des-
prés de la «mare de totes les desfe-
tes», no ha dubtat d'usar la força
contra els seus propis compatrio-
tes, amb una efectivitat que con-
trasta amb la inoperancia que de-
mostra front a les tropes que
seguien les resolucions de l'ONU,
la qual cosa deixa en evidência, en-
tre altres coses, que l'exercit ira-

quia estava más preparat per a la
repressió interna, que per a actuar
front a altres exêrcits, i no precisa-
ment per manca de preparació o
d'armament. En aquesta guerra ci-
vil desigual no hi hauran presoners
de guerra, ni alto-el-foc que valgui,
ni negociacions, ni respecte per la
població civil, ni transmissions en
directe per la CNN, ni intermedia-
ris pacificadors, ni advocats que va-
gin a entrevistar-se amb el dictador.
Hussein ha usat, sense cap mira-
ment, armament químic contra els
civils revoltats del seu propi país,
practican: una repressió tan dura
que ha obligat a fugir a enormes
contingents de població.

El que faci Hussein dins del seu
propi país no és un «afer intern»,
com diuen alguns cínics, sine.) un
problema de tota la Humanitat, des
del moment que a l'Iraq s'està
practicant un genocidi de dimen-
sions impressionants. En aquestes
circumstancies tan dramatiques, es
noten a faltar les manifestacions
per la Pau en els països d'Occident,
els aturs simbòlics, els minuts de
silenci, les espelmes enceses... ¿On
estan les «Taules per la Pau», les
signatures en favor de la pau a
l'Orient Mitja, les declaracions d'in-
tellectuals exigint la retirada im-
mediata de les agressores forces
iraquianes en el KurdiSta, les ma-
nifcstacions multitudinàries reivindi-
cant la Pau al Golf, les explicacions
sobre les greus conseqüències am-
bientals que provoca l'armament

Terra Iluenta

Reflexions post-beliques (2)

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo ',(Jardin del Rei»,
. Avda. Cala_IViarsa sin.-

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

PORTO-COLOM



Ciento diez periodistas han

probado el Fiat Tempra, lo

han analizado detalle a

detalle, por dentro y por

fuera, por arriba y por abajo,

desde todos los ángulos y

al final lo

han elegido.

Por algo será.
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Againient
Jo i un amic meu molt afeccionat

al cine wiern amb dos o tre3 parà-
grafs as? rair públicament un favor
que ens varen fer un dia d'aquests.

No hi anem quasi mai per?) un di-
vendres que feien una pellícula
Por hi varern tornar. Noltros ja som
granats i estam curats d'espants i
no caldria dir que de por no ens en
varen fer gens. Per?) de rialles si
que ens en varen fer moltes. I aix3,
ara que estam quasi be tots angu-
Mats per guerres i post-guerres i cri-
si moral-bocoi-de-vi-des-sindicat horn
ho agraeix mes que mai.

Puc jurar que era cosa de pallas-
sos. Erem vint animetes tristes as-
segudes al pati de butaques d'aquell
teatre que un palmesano enamorat
de Felanitx va transformar en una
portassota. Tots respiràvem aquella
pudor humida de floridura i procu-
ràvem endevinar si ses bellumes
que es passejaven per sa pantalla
eren persones o avionetes. Pes renou
a pics ho guipavem una mica però
aquell renou també tenia es seus
alts i baixos com U.C.D. i assus-suai-
xi sentiem diàlegs americans, assus-
suaixi ets altaveus feien pets i assus-
suaixi tot es quedava amb silenci
com es govern. Es meu amic digué
que lo millor seria pujar a s'escena-
ri i palpar. Es ninots que es passe-
javen dins ses boires no va estar
mai clar si estaven fent ciment com
cts intellectuals de sa Creu Nova o
si acabaven d'apuntar-se a sa casa
comú de s'esquerra com fan sovint
aquets que senten sincera repugnan-

cia per aix;) dc comandar. Sa maqui-
na de fer cine cremava carbonets de
dibuix aquell vespre o es darrers
trossos de cagafcrro que hi havia
pes tren. Es fantasma de s'èpera,
que deu viure dins aquella gàbia des
porxo en feu tota sa nit de ses se-
ves.

Per si de cas, varem anar a veure
nomes una pellícula. Ja no estam
per pés. Pet-6 he de dir que tot va
anar com si n'haguèrem vistes sis o
set. Es «teatro» va acabar quasi a
Ia una i mitja i es perquè, mes o
manco cada setze minuts es deixava
sentir un gemec per s'altaveu i s'en-
cenia es salomó. Després de pipelle-
jar un poc tossfem una mica i ens
componiem a sa butaca esperant
que tot d'una tornaria a començar
sa projecció. Però prest ens adona-
vem que allò que tremolava alla da-
vant no eren seqüències de pellicula
sinó una teranyinota de denou me-
tres que hi ha dalt de sa pantalla
mirant a s'esquerre. I flastomavem
un poc. Cansats fèiem el que feia sa
gent per allò de «donde vas Vicen-
te» i passàvem mig travelant al ves-
tíbul a contar es futbolistes des fut-
bolins i a aprendre sa musiqucta de
ses maquinetes. Es meu amic es fu-
mava tres cigarretes i tornàvem en-
trar. I així un pic i un altre. A sa
tercera vegada ens ho prenguèrem
en rialles i puc jurar que tots dos
acabarem amb ets ulls plens de lla-
grimes d'alegria i sa panxa feta un.
bullit. No acabàvem d'entendre

aquells «descansos» disforjos sense
anuncis ni N.O.D.O.

Quan no vaig poder més vaig anar
al porter i Ii vaig preguntar si es que
havia vingut se guardia civil a fer-
los un embargament. Em digue, amb
cara de circumstancies, que nomes
hi havia una maquina, que s'altra
estava feta benes. I cada pic que
s'acabava es «rollo» es veien obli-
gats a aturar s'invent per canviar sa
bobina. L'endemà vaig sebre que
això no era cosa d'aquell vespre si-
nó que es assumpte yell, que ja fa
sctmancs. I no m'explic com es que
per seixanta duros de merda no hi
anem tots un vespre a fer un tip de
riure. lii podríem anar dues o tres
mil persones a riure'ns des qui cada
vespre hi fan comedia i, si hi venia
qualque afeccionat, li feríem tocar
es piano als «descansos».  També hi
podríem dur sa maquina de cosir o

ets apunts de sociologia per no per-
dre calada.
Gracies, repeteixo, per fer-nos riure
de bon de veres per tan pocs do-
biers. Gracies per fer-nos veure que
ses coses que passen al cine, real-
ment no passen dc veres, perquè
nomes són comedia.

P. Art igues

PAELLA, Menú del día y solomillo
en la piedra caliente, nuestras es-
pecial idades.
RESTAURANTE SOL Y VIDA.
Cala Murada (encima playa Tro-
picana). Tel. 833736.

SE NECESITA CHICO con carnet
conducir. Se valorará conocimien-
tos mecánica.
Informes, Tel. 580503 (de 13 a 15
y de 20 a 22 horas).

Restaurante CESAR
Porto-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en carnes a la brasa

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

EL MEJOR IMPORTADO EN ESPAÑA.

FIAT TEMPRA. COCHE IMPORTADO DEL AÑO 1991.
Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL. S. A. Carrer del Socors, 8. rip
Tel. 58 13 48. Felanitx.

4. Il



Anunci
Pel present s fa saber que

demà diumenge dia 21 d'a-
bril, a les 10 h., a la Casa de
Cultura de Felanitx, se cele-
brarà una reunió amb l'objec-
te de constituir una Societat
Agraria de Transformació.

Es prega l'assistència
tots els interessats en pren-
drer-hi part.

JIU—JITSU
A la Sala de :udo Felanitx, es va

retre un homenatge al professor
alemany Luciwic W. Prass, lOb. Dan
de Jiu-Jitsu, 6. Dan de Judo i 4t.
Dan de Karate, amb motiu dc com-
plir el 10ê. aniversari de seminaris
i cursos d'especialització per ell di-
rigits i cledicats als professors de
Ia seva escola de Dusseldorf, així
com també a Joan Obrador de Fe-
lanitx.

Es va fer una demostració, a la
qual hi assistiren el conceller dele-
gat d'Esports del CIM Andreu Rie-
ra, el regidor delegat dc l'Ajunta-
rnent Rafel Taberner i el batle pe-
clani de Portocolom Bernat Arti-
gues. així com també els clirectius
de l'Associació Balear d'Entitats
d'Arts Marcials (A.B.E.A.M.).

A la cloenda de l'acte es féu en-
trega d'unes plaques commemorati-
ves.

PAS DE CINTO DE JIU-JITSU
El passat divendres, dia 5, a la

Sala de Judo i després de realitzar
un bon examen d'acord amb llurs
respectius programes obtingueren els
graus que s'assenyalen els alumnes
següents:
CINTO NEGRE lr. DAN:

Joan Bauza, M.a Antònia Ramon,
Guillem Sansó i Perfecto Acosta.
CINTO MARRO 1 KIU:

Guillem Vidal, Francesca Obra-
dor, Antonio Rodriguez i Manuel
Fernandez.

Competició de tècniques de Judo
Dissabte dia 6, a la Sala de Judo

de Felanitx, se celebra la III Com-
petició de Tècniques de Judo per
a nins i nines fins a 16 anys. Par-
ticiparen 140 joclukas, que desple-
garen un programa lliure dc técni-
qus, segons el seu grau o cinto.

El jurat era integrat per tres
professors de l'A.B.E.A.M. Es pun-
tuava la pulcritud en el clesequili-
bri, la projecciú i control de cada
técnica i també l'originalitat i va-
rietat del repertori.

El nombrós públic assistent va
disfrutar de la bellesa de les têcni-
ques i de la bona feina feta per
cada colla.

En acabar es repartiren trofeus a
tots, gtacies a la collaboració de:
Edificacions d'Or, Materiales Per-
fecto Pascual, Winterthurs, Previasa
SegUrds, Cafeteria Felanitx, Gesto-
ria M. Pou i Ajuntament de Fela-
nitx.

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

%PSI IA II MM.%

OPEL CORSA JOY 1.2 Desc.
OPEL CORSA 5p. 1.0
OPEL CORSA 5p. 1.0
OPEL CORSA 5p. 1.0
OPEL CORSA TR 1.2 4p.
OPEL CORSA Descapotable
Camión Rascal
Seat Ronda D.
Ford Fiesta 1.4 Sport
Ford XR2
Ford Fiesta 1.0
Opel Corsa Cyty 1.0
Suzuki Santana
Opel Corsa 5p. 1.3
Fiat Uno 5p.

Y otras marcas y
FACILIDADES HASTA

PM-AZ
PM-AX
PM-AU
PM-AL
PM-AH
GC-X
PM-BC
PM-X
PM-AJ
PM-AK
PM-AH
PM-AT
PM-AL
PM-AL
PM-AS

modelos
4 Y 5 AÑOS

•	 •julia AUTOMOVILES
Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521
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PAEN '91 - POSTAL
Semb la que feu ahir quan horn, també de viatge d'estuclis, anava a

París amb la Musi (') de qui per primer cop en la vida es proposa menjar-
se el mOn irremciablement. Si la memOria no em teacix puc dir que aix)
va ser el curs 77-78. Ara, clespres de no gaire Ines d'una dotzena d'anys,
re:;ulta que l'atzar m'ha ofert la possibilitat d'acabar-me'n aquells mos-
secs flavors no assolits. Per?), sols un matís. Aquesta vegada sobraran ex-
cuses si l'empresa no rcïx, car cl carrec dc professor (?) així ho prescriu.
Professor, estudiant... Estuchans per sempr,.! mes! Anem per feina.

Primera irnpressió: Ics cames són pures figues de moro des de la
Torre Eiffel estant. Meravella cósmica: Arc de Triomf, Camps Elissis, El
Sena, Opera, Louvre, Notre-Dame, La Defense. Per?) aterrarem, alerta amb
els experiments de vol que ací hi morí un valent; nosaltres, emperò, ater
rarem, segur. Som a terra, soldat desconegut, flama eterna. ns de nit i cl
llumet que insisteix. Rams de flors. París es molts de Ilumets. La Vieille
France. Hotel. Dutxa reparadora. Sopar, molta verdesca. Hospitalitat
oriental, morena, exótica pels quatre costats.

Segona impressió: l'altaria i el ferro, tan imprescindibles com l'oxi-
gen per a viure. Museu d'Orsay. Ola la, ces't phantastique. Veure in situ
troços de la vida del geni Van Gogh (autorretrat, mort galopant), Monet
(pinzellada en moviment). Degas (delicadesa, dansa celestial), Renoir, CC-
zanne. No vols tassa, WO tassa i mitja: Museu de la Ciência, la racionali-
tat esdevingucla art. Complicitat de l'espectador, enganys Optics, una
molla que no es molla, illusions mitjançant miralls (tercera dimensió).

Tercera impressió, arrossegada de les clues anteriors i refermada avui
despres de veure Notre-Dame: Fe incontestable en l'Home. Potser això
sigui Europa, un exemple: Na Barbara Sagrera i un servidor necessitam
els serveis d'un metge, un metge de capçalera per entenclre'ns. Doncs be:
reconeixement exhaustiu, de cap a peus i sense frisar, cosa mai vista per
aquests indrets. A la farmacia: atencions mil. Damunt cada medicina l'a-
potecari escriu dosi i quantitat a prendre. A la nostra plàcida ilia, que
passa si un estranger va a una farmacia, es fa alguna mena d'esforç per
entendre'l??? Més nivell europeu: dissabte vespre, 4h. del mati, centre de
París en sortir dc la discoteca Scala. Autobús, tres rodes foradades. Lle-
gim una octaveta: Atemptat per xõfer (¡Que passsa Macho, digo Nacho!)
i guia illegals. Sorpresa monumental. Dcmanam auxili a la discoteca: 4h.
15': a mes d'una dotació policial, resten a !a nostra disposició quinze ta-
xis que ens conduiexen a l'hotel. Chapeau! Que haguera succeït si a la
mateixa hora per devers Ca'n Pastilla hagués ocorrgut el mateix!!!

Quarta impressió: l'esplèndid present descansa en un esplendorós i
orgullós pasFat. A cada monument hi roman un record d'un patriota. El
Louvre. Silenci. Contemplació. Restam tots plegats vint minuts de rellotge
davant Mona Lisa. Sala Sully: Egipte. Mes Fe en l'Home. Escultures, tom-
bes, jeroglífics (¡Que tío, vaya pelotas...!).

Cinquena impressió: cstam exhausts, dormim quatre hores i en ca-
minam la resta. Passocloble de amor porque yo a ti te quiero... Petit re-
lax. St. Michel. Barri d'estudiants i vagabunds. Ensurt descomunal d'un
d'aquests a na Lourdes Adrover. No es res. Ja esta. Bones crepperies. Els
professors ens posam les botes, especialment na Jeriinia. Vespre: más
St. Michel. Anam a un café molt acollidor amb dibuixos de Picasso i alla
l'armam. Na Catalina de plaça... entre flores, fandanguillos i - alegrias (en
Mariano i na Maria Antònia Pou s'e'ns descobreixen com a clos consumats
passodoblistes).

Sisena impressió: Luxe i ostentació a balquena. Som a Versalles.
Verge santa, quin nyap... i quins jardins! Horabaixa: La Defense, el Wall
Street francês (Toni Salva dixit).

Post-impressió: ara comprenc perquè els americans d'EUA quan ve-
nen a Europa sols coneixen París.

Darrera nit: La Vieille France. Festa de la direcció a Bel Gomila en
el seu aniversari. Aquests morets estan en tot. Merci. Camí de Montma-
tre. Això es esteticament insuperable. Olor d'artista i bohème. Pits, pits,
pits, mamelles i pits... clubiclubiclu, clubiciubidu... pits, pits... (Martí so-
Usta).

l'hora dels acieus i ens hem de dir acliat siau... Temps indomable,
fugisser. Cap a Barcelona passant per La Sorbonne, Museu Cousteau, La-
fayette (Pigalle es una llosa), i autocar, venga autocar. Ara, però tots dor-
mini com a rabasses. En Tomeu Adrover no ha aconseguit el seu xot bar-
r;ntxó, però si un hamster. Gracies a n'en Joan Tapia i a n'en Marti pel
seu ajut guar. en Macho, digo Nacho, eh Toni, eh, estava apurat per can-
viar els malfets pneumatics. I a na Catalina del Mar per a mantir-nos
d...sperts quail la son i el cansamcnt ens tombaven (somos cuatro ¡oven-
conos...) i aquell homenot tan gran, Nos en recordau del senyor Gerard
(le la com:N.lia tie l'institut, en S.Imstia Moranta, per haver-se emocionat
i hav-2r-nos fet emocionar a tots nosaltres. Oui havia dit que els homes
grans no ploren! Gracies, en definitiva, a tots vosaltres, pares i mares, per
tenir uns fill tan sans i tan vius (de vida). Nosaltres, tornarem a mosse-
gar aquest Gran Paris des d'ara mateix perque les paraules d'en Sabina
(querían comerse la \ ida, fue la vida v se los merendé) siguin sols un
acudit.

Andreu Server

N. de la R.: Del grup de Tercer de BUP de l'institut que viatja aquests
dies passats a París hem robut aquesta postal tan simpàtica. Ens plau
molt de reproduir-la. Gracies pel detail que han tengut pels nostres lec-
tors.
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Totes les activitats de la in-
dústria nuclear generen con-

taminació radioactiva, i la radiobio-
logia ha demostrat que cap dosi es
inbcua. La vida radioactiva de molts
elements es prolonga milers d'anys,
i alliberar-los al medi té efectes
acumulatius que es multipliquen en
els éssers vius. Abans que Os efec-
tes es manifestin en forma de tu-
mors cancerigens, poden transcar-
rcr decades. Les malformacions
hereditàries poden aparèixer en suc-
cessives generacions. En suma: la
indústria nuclear imposa a la po-
black') un risc per a la salut sense
que mai no se li hagi consultat di-
rectament cl seu parer.

2 Les centrals nuclears pra
dueixen una gran quantitat de

residus radioactius, i creen un pro-
blema que segueix sense solució:
¿qui pot garantir la seguretat d'a-
quest material altament radioactiu
al llarg de desenes de milers
d'anys? ¿qui es ;farà càrrec del cost
i la custõdia? De fet, el problema
no es tècnic sinó ètic: ¿té dret la
nostra generació a deixar,,aquesta
herència terrible als qui vindran
després? Aquesta es una raó fona-
mental per tancar com abans millor
totes les centrals nuclears: mentre

continuïn funcionant seguiran gene-
rant residus que augmenten la hi-
poteca per a les generacions futu-
res.

a L'entorn es veu afectat per
les conseqüències que podrien

derivarse, tant d'un desastre natu-
ral com, en particular, d'un acte de-
liberat d'extorsió o sabotatge de
carácter bellic o colpista. Amb uns
quants quilograms de plutoni és re-
lativament tacit construir una bom-
ba nuclear. La indefensió davant
aquestes amenaces pot portar la so-
cietat a triar entre seguretat i Ili-
bertat. Per contrarestar-les, els go-
verns tendeixen a adoptar mesures
de caracter policial i militar que
minven drets dels ciutadans. En el
debat nuclear esta en ¡oc la lliber-
tat i la sobirania dels pobles.

4 Na.scada de la bomba alómica, la
indústria nuclear alimenta la

bomba facilitant la proliferació ho-
ritzontal i vertical d'armes nuclears.
L'India va aconseguir l'arma nu-
clear el 1974, es sospita que la te-
nen Israel i Sud-africa, i podrien
aconseguir-la més de quaranta es-
tats: l'Iraq, l'Iran, Libia, Egipte,
Siria, Pakistan, el Brasil, l'Argenti-
na , Mèxic, Xile, el Canada, Taiwan,

Corea del Sud, el Japó, Filipines, i
quasi tots els de l'Est i Oest d'Eu-
ropa. Aquesta presumpció conver-
teix els reactors nuclears en cavalls
de Troia, tal i com demostraren els
bombardejos del centre nuclear ira-
quia de Tamuz el 1980 i 1981. Una
discussió seriosa sobre els costos
de l'opció nuclear ha d'incloure
també els relacionats amb la defen-
sa, la pau i la Ilibertad dels ciuta-
dans.

(Continuara)

Podeu signar a favor d•aquesta
campanya a Call Vermeil i Llibreria
Ramon Llull del muff Major.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha XT-600
— Gilera K2-125
— Yamaha DT-RO I C
— Yamaha TZR-80
— Mecatecno

— Honda MBX 80
— Vespinos varios

— Variant Star

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33-Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

CLASES DE INGLES, especialmen-
te para niños y principiantes.
Informes, Tel. 580262.

CALA D'OR. Necesito PELUQUE-
RO-A. Por la tarde. Nociones de'
alemán.
Informes, Tel. 833457.

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina.
Inf.: Tel. (93) 42519:58 y 289790

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

VENDO CASA, en terreno de 600
m 2 , con jardín.
Entrada por C/. Santueri, 73.
Informes, Tel. 582289.

DEU BONES RAONS
PER 'FARM': LES NUCLEUS

La generació nuclear d'electricitat a partir de la fissió nuclear es
un dels errors tecnològics, ecològics i econòmics niés greus del
nostre temps. Lluny d'assegurar el nostre benestar, s'lla convertit
en una importantíssima font de malestar. En interès de les gene-
racions futures i del món que estam obligats a llegar-los, cal po-
sar-hi fi. La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Anti-
nuclear considera que la renúncia a la producció d'electricitat
d'origen nuclear es imperiosa moralment i possible económica-
ment per les raons següents:

Ajuntament de Felanitx
Trasllat provisional del Mercat

AVIS

Davant la imminent iniciació de les obres de Reforma del
Mercat Municipal d'abastiment, es fa públic que a partir de diu-
menge dia 21 dels currents, els Hoes fixos del Mercat i productes
alimentaris (excepte verdures i floricultura), estaran installats a
l'edifici del Gurugú.

Els Hoes de verdures i floricultura estaran situats al carrer
31 de Març.

Y els que normalment estaven installats al soterrani del Mer-
cat i a la Plaça Jaume II se situaran a la Plaga d'Espanya.

AVISO

Ante la inminente iniciación de las obras de Reforma del
Mercado Municipal de Abastos, se hace público que, a partir del
domingo dia 21 de los corrientes, los puestos fijos del Mercado
y productos alimentarios (excepto verduras y floricultura), esta-
rán instalados en el edificio del Gurugfi.

Los puestos de verduras y floricultura estarán situados en la
calle 31 de Marzo.

Y los que normalmente estaban instalados en el sótano del
Mercado y en la Plaza Jaime II, se situarán en la Plaza España.

El Delegat del Mercat
Gabriel Mora Vaguer
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Nave mosira de «cases i
ca3es 	 Col-
legi dlirquitecte3

El ma t rimoni d'art isles format
per Joan Mari i Margalida Nicolau
—amb motiu de la presentació de
clues noves carpetes i dibuixos,
orientades especialmcnt cap al poble
d'Esporles i Ciutat— ens permeten
contemplar de bell nou la seva obra
exposada des del dia 9 en el Collegi
d'Arquitectes.

Cases i Coses de Mallorca no es
•desconegucla als felanitxers, ja que
Vitrern poder gaudir de la Mostra de-
dicada al nostre noble el passat ju-
jiol en una exposició que varen pre-
parar els dos artistes amb motiu de
les nostres Festes dc Santa Marga-
lida.

La collecció consta, fins ara, dels
dibuixos originals i de sis carpetes,
clues de les quals, la n.° 3 i la n.° 4,

..sem les dedicades a Fela"Mtx ..
Dibuixos de Sant Salvador, de ca-

.ses de La Vila, les nostres gerretes
felanitxeres, la façana de l'antic forn
de «Ca Na Mosca», els cellers del
Sindicat ,l'Estació es a
dir, els nostres racons, cases i coses
junt amb els d'Esporles i Ciutat es-
tan a l'abast de tothom.

La mostra estarà oberta fins dia
30 d'abril. Si heu de pegar un bot a
Palma de segur que vos agradarà vi-
sitar-la.

La meva enhorabona a n'En Joan
i Na Margalida!

Magdalena Bennassar

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat horabaixa, al Con-
vent de Sant Agustí, rebé per pri-
mera vegada l'Eucaristia el nin
Cristòfol Alzamora Garrido.

I diumenge clematí, a la parrõquia
de Sant Miguel, la rebé la nina M."
Antònia Tauler Tous.

Felicitam als nou-combregants,
així com els seus parcs.

NECROLOGIQUES
Dilluns passat entrega l'anima a

Deu a 81 anys i després de veure's
confortat amb els sagraments D. Jo-
sep Fuster Bonnin (de Ca Na Ten-
dre) I.D.V.

Reiteram el nostre condol al seu
fill D. Josep, filla política D.2 Ma-
ria Roig, nétes i altres familiars.

Dimarts de la setmana passara
passa d'aquest món a l'altre a Fela-
nitx, i després de treure's conforta-
da els sagraments, D.a Antônia
Lores Jimenez, Vda. de Lluch.

A.C.S.
Enviam la nostra condolencia al

seu fill D. Francesc, filla política
D.a Catalina Cardell i als altres fa-
miliars.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

PRIMERES COMUNIONS
Dilluns cija 22, a les 9 del vespre,

a l'església parroquial, hi haura reu-

mó de's pares dels nins que han de
rb 	Ia p ,. iyricra comuniá durant
a.:112Sr

ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DEL PERPETU SOCORS
El diumenge dia 28 d'abril se cc-

lebrara la festa de la Marc de Déu
del Perpctu Socors. L'horabaixa hi
haura torns dc vetlla i a les 7 missa
solemne concelebracla, presidida pel
P. Antoni Bonet, Superior de la Co-
munitat de Sant Alfons de Ciutat,
que dira la homilia. Cantara la Ca-
pella Teatina.

La «Guia de las Islas
Baleares» del Banc de
Bilbau-Bisctia

Dies passats, fou presentada a Ciu-
tat aquesta guia, amb la qual el
«Banco Bilbao Vizcaya» va avan-
çant en el projecte de publicar les
de totes les comunitats autònomes,
amb l'objectiu de posar a l'abast de
tots els ciutadans la possibilitat de
gaudir riles del seu entorn, així com
de profunditzar en el coneixement
d'altres comunitats de l'Estat.

L'opuscle recull molts aspectes
d'arreu de l'arxipèlag, primerament
a través d'unes exposicions generals
i després per poblacions, de les
quals ofereix referencies hist6riques,
geogràfiques, culturals i econòmi-
ques, així com informació entorn
als aspectes més directament rela-
cionats amb el turisme.

En suma, una publicació prou in-
eressant.
Agraïm al nostre company An-

dreu Riera, del departament de Ges-
tió Institucional de la Direcció Re-
gional del Banc de. Bilbau/Biscaia
la tramesa d'aquesta guia.

Cartes al director
(Ve de la pàg. 2)

na ja no poden travessar la carre-
tera amb un minim de seguretat
perquè el perill sempre hi es i l'ex-
ces de velocitat es la causa princi-
pal.

Estic segura, Sr. Batle, que vostè
hi pot donar solució i que moltes
families li sabrem agrair tan impor-
tant gestió.

Amb aquesta esperança, el saluda
respectuosament,

Una mare preocupada

SE NECESITA OPERARIO para
tejar.
Informes, Tel. 582061 (tardes).

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar perlas y montar collares.
Informes, Tels. 580977 y 580379.

SE ALQUILA BAR BRISSAS en
Cala d'Or.
Informes, Tel. 824257 (de 19 a 20
horas).

VENC XALET A PORTOCOLOM.
Urb. Cas Corso.
Informes, Tel. 824853.

SE NECESITA DEPENDIENTA, de
16 a 17 años, en Porto-Colom.
Informes, Tel. 825239.

IN MEMORIAM

francisco Tugores
Amigos, AGRUPACION MALLOR-

CA está dc luto. En el dia de ayer
rocleado del afecto de sus

parientes, Don Francisco Tugores
Colom, a los 81 años.

Permanente animador de nuestras
reuniones, de las que participaba
con entusiasmo juvenil, era argenti-
no, como casi todos nosotros, pero
era el que mas había vivido en Ma-
llorca, donde lo llevaron de chico
sus padres, y' allí form -. su familia.
Fue futbolista de nota, integrando
el equipo del Gimnastica de Fela-
nitx. Producido el drama de la gue-
rra civil, optó por quedarse, y así
fue movilizado por el ejército espa-
ñol, en tanto . su hermano Cosme
regresó zt nuestro país para incor-
porarse al ejercito argentino y cum-
plir su . servicio militar.

Era nuestro Francisco de carácter
expanSiv.6'y jovial. Hasta participó
como torEro en alguna novillada .de
las qué se celebran poi- San Agus-
tin en Felanitx. Ultimamehte dividia
su tiempo entre San Pedro y Ma-
llorca, donde reside su hija Marga-
rita, 3Jalli acudia puntualmente en
Ia temp -orada de pesca - de Ilampu-
gues. -•

Era un, amigo cordial y su re-
cuerdo permanecerá vivo entre las
paredes de l sa barraca» de AGRU-
PACION MALLORCA. Desde MERI-
DIANO . DE.. ESPAÑA, hacemos Ile-
gar a sus hijos, Damiana, Gabriel y
Margarita, a sus yernos, nuera y nu-
merosoS. nietos, - a su hermano Cos-
me y faniilia, nuestra sincera adhe-
sión, para recordarlo de hoy en más
Fon alegra, no con pena, porque
así era y sera nuestro «Xesc».

que el vegem a la Glòria, com
se diu a Mallorca». -

San Pedro, 16 de marzo de 1991.
Miguel A. Bordoy•Enginyer-

Margalida Mestre
El passat dia 6 d'abril, descansa

en el . Senyor a Felanitx, a l'edat de
70 anys, Na Margalida Mestre Ben-
nasar, de Ca S'Escola. Al cel sia.-

L'existència de Na Margalida fou
un testimbni constant d'acceptació
confiada de la voluntat de Deu. La
seva salut - trencadissa li imposa l'es-
talvi d'unes facultats físiques que
mai no li rsobraren, pere) que va su-
plir amb un esperit positiu a ultran-
ça i una actitud de clisponibilitat
vers eis altres sempre exemplar.

Na Margalida Mestre, gaudia
bones qualitats: sensibilitat, inquie-
tud, esperit observador i bon dis-
cerniment, les quals, unides a una
honestetat i generositat gairebé i i i-
mitades, en feien d'ella cl que Cs
diu una persona d'una peça.

En els seus anys de joventud, les
planes (Vaguest setmanari acolliren
sovint la seva collaboració i aquesta
collaboració mai l'escatimá, en la
mesura de les seves possibilitats,
per a qualsevol activitat o manifes-
tació tant particular com collectiva.

Que dcscansi en pau Na Margali-
da Mestre i rebin els seus familiars
el nostre condol.

SE NECESITAN MUJERES para
engarzar COLLARES.
Informes, Fartaritx, 27,

Antonia Galereta
Embutidos Blanco
Carnicería Paquita
y Hnos. Cánaves

Comunican al público en
general el traslado a par-
tir de hoy sábado día 20
de sus puestos de venta
del Mercaco Municipal, al
local provisional del Guru-
gú, C. Pizá, esquina Caste-
llet.

Perdonen las molestias



SUPER
C/. Pere cl iA. Penya, 11
Tels. 581957 y 580460
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Siempre a su servicio
Calidad y justo precio

Grandes ofertas en alimentación

Y ahora en sección CHARCUTERIA
gane una maravillosa bicicleta

Además por la compra de JAMON
SERRANO NAVIDUL regalamos

magníficos NAVIJUIEGOS, deleite
de los pequeños y los

((no tan pequeños»
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Club de Usket Esport Es Port
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Leis. 580246 • 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Va morir el «PATRÓ ESTE-
VE» tenia CENT SIS ANYS. No
crec que sia cap merit viure tant de
temps, més be dins la societat ac-
tual és una desgracia. Diuen que els
yells fan nossa, però aquest no fou
el seu cas... Perquè es «PATRÓ» era
tot un personatge, tenia moltes vir-
tuts. Era una gran persona. Aix(*)
esta ben demostrat. Era.'..un. home
de be. ¡Deu el tendra, citter, - a la glò-
ria!

• Por cierto que el artículo
ANTONI PIZA en «D.M.» del pasa-
do martes en su sección «LA MOVI-
DA», es admirable. Titulado «EL
VIEJO Y EL MAR» era todo un
poema de amor a un personaje que
ha dejado huella en el desolado pa-
norama felanitxer, su gran humani-
dad, su humildad, su entereza, en-
comiables. Un gran marinero del
mar y de la vida.

• El C.D. FELANITX –tampoco
nos pudo convencer el pasado y frío
domingo ante un MONTOIRI que
vino con la lección bien aprendida,
malos modos por ambas partes y el
CERO a CERO inicial es.bien mere-
cido por ambas partes. El fútbol
brilló por su ausencia.

• En la «TORRE DE SES PUN-
TES» de MANACOR hasta el 21 de
abril estaba la muestra FOTOGRA-
FICA de l'arxiu de JOSEP PONS
FRAU, interesante a todas luces.

• Dos amigos MATEO HUER-
TAS y LORENZO TORTELLA, in-
tentan fortuna con un bar/pub/
restaurante «MESTRAL» en POR-
TO-COLOM frente a los muelles de
SA DUANA. Les deseamos mucho
éxito en su nueva andadura.

• Otro que tal, el amigo «PE-
TRUS», quo no es otro .que el mis-
mo dol «MESON OLE» se ha meti-
do en «BAHIA AZUL» en la Ronda
Crucero Baleares. Hostal, bar, res-
taurante y cafeteria. Un .dia de es-
tos, me dijo, hablaremos de poli-
tica.
. • En el «BAR CRISTAL», eso
como ya saben está en Felanitx,
pues esta en marcha una nueva
competición, el «II TORNEIG
FUTBOLIN». Hay premios muy in-
teresantes: 30.000 rupias para los
primeros, 20.000 para los segundo-
lies, 10.000 para los de tereera lila y
5.000 para los cle cuarta... ¡Vamos,
que eso anima al alas desperdi-
gado!

• Estos (has empezaba la RE-
FORMA DES MERCAT. Polemica
como todas. Pero la cuestinú es que
el máximo responsáble, BIEL
MORA no estará en las listas de su
partido. Dice que es tonveniente,
pero su caso se asemeja al ciel Ca-
pitán Araña, embarcar al personal

y el se queda. Es dificil saber si la
dichosa reforma va a resultar posi-
tiva, la mayoría coinciden que bas-
taba con una buena limpieza, lo de-
más era buscar tres pies al gato y
gastar de las areas municipales...
Lo cierto es que muchos se van
para no volver, fijos comerciantes
que aguantaban el palo y la vela, se
buscarán la vida por otro lado...
¡Ocho meses pueden ser una eterni-
dad! 0 simplemente un principio
del fin...

• Leo en «D.M.» del martes pa-
sado las pataletas del Sr. BONET
al no estar incluído en las listas de
los titulares de la Alcaldía. ri no lo
entiende, ya que prestó grandes ser-
vicios al Capitán, pero las cosas son
así. Y le recuerdo aquella frase que
él transcribió: ¡Todo es según el co-
lor del cristal con que se mira! La
política da estos desengaños. ¡Que
le vamos a hacer!

• El CLUB DE FUTBOLET FE-
LANITX va a proceder a la EN-
TREGA DE TROFEOS de la pasada
LIGA DE INVIERNO disputada en
«Sa Mola». El evento será el próxi-
mo día 27 en la barbacoa «LA PON-
DEROSA». Una fiesta que procu-
raremos no perder para poder
informarles de la cosa. De todas
formas confiamos que JORDI GA-
VINA este presente, al menos, en la
persona de MARINO TALAVANTE.

• En el «CINE - PRINCIPAL» dos
películas más. «EL LUCHADOR»
(«Kindboxer») y «TRES MUJERES
PARA UN CARADURA» con Steven
Martin.

• El C.D. FELANITX viaja el
próximo domingo a LLOSETA. Es-
peramos que la suerte y el buen
juego vuelvan a ser la aureola del
equipo que dirige AS ENS I. No
quiero vaticinar nada ,porque siem-
pre me equivoco, la pelota es re-
donda, sina :que se lo pregunten al

El RENAULT PORTOCOLOM ya
ha cumplido sti coinctido ascender a
Segunda, aunque se tendrá que con-
formar con el segundo puesto en la
clasificación final de la liga ya que
no pudo derrotar cl domingo a su
gran adversario el Gesa-Alcudia.

Sábado 6:
RENAULT PORTOCOLOM, 55

.EL DORADO»-ARTA, 51
Fue pun encuentro bastante nive-

Pollença, que pinchó en casa hace
dos jornadas con el Margaritense.

• El jugador del C.D. Felanitx
JAVI MUÑIZ aún sigue en el dique
seco,. con una leve lesión que no le
permitirá jugar en algunas sema-
nas. ¡Animo chaval!

• El equipo CONSTRUCCIONES
SIMARRO GARCIA se proclamó
campeón de la II Lliga d'Hivern
Futbolet venciendO por los pelos a
Banca March (2-1). Enhorabuena y
buen viaje a IBIZA!

• El joven jugador MARINO
TALAVANTE, según rumores, ha
sido fichado por el CENTRE CUL-
TURAL de Son Maciá y por lo que
hemos oído ya ha dado buenas
muestras de talento. Parece mentira
que dejemos marchar a nuestros ju-
gadores locales!

• Al parecer los pilotos felanit-
xers Antonio Moragues, Antonio
Lluc y Zacarías, van a tomar parte
en el próximo rally de Manacor. Un
Rally mit .Y‘totnpetitivo en donde se
dará cita lo mejor de la isla. Enda-
vant, picadors!

SUPLENTE

SE NECESITA CAMARERO y MU-
JER para trabajar en cocina de
Cafeteria. En Cala d'Or.
Informes, Tel. 657164.

lado en cl cual El Dorado opuso
bastante resistencia, mientras el
RENAULT jugó tranquilo y confia-
do a pesar de llegar al final ciel pri-
mer tiempo con un 23-26 en su con-
tra, que superó en la segunda mitad
al situarse delante en el marcador
hasta el final del encuentro.

Domingo 7:
GESA-ALCUDIA, 49

RENAULT PORTOCOLOM, 34
Mal encuentro para el RENAULT

PORTOCOLOM que no estuvo ni
mucho menos en su punto. Se llegó ,
al final de la primera parte con una
ventaja en el marcador de 11 p.,
consiguiendo, un parcial de •15-3 en
los últimos minutos. Aunque jugó
algo mejor en la segunda, no le bas-
tó para reducir diferencias en el
marcador. De todas maneras hay
que felicitar a todo el equipo y a
su entrenador, Pere Mayol por los
Idgros conseguidos, que no han sido
otros que los que se perseguían.

R.E.

RENAULT PORTOCOLOM, 40
C.I.D.E., 24

No se puede considerar de apo-
teósico el último encuentro de liga
del RENAULT PORTOCOLOM que
se lo tomó con calma y con la se-
guridad de haber ascendido tras de-
rrotar al DORADO-ARTA el pasado
sábado 6, por lo que este encuentro
no llegó a tener todos los alicientes
ni el intorés deseado, atinque sirvió
para anotarse tuna nueva victoria
contra el C.1.D.E. en una liga ya de-
cidida.

En el encuentro, una primera par-
te algo insólita, con un tanteo en el
marcador de 0-1 en el minuto 7, que
tuvo que romper Dolors, ia • «capi»
del RENAULT, consiguiendo tres ca-
nastas nada más salir a la pista, a
partir de aqui el partido cogió algo
más de ritmo hasta el final del en-
cuentro que fue para el RENAULT
PORTOCOLOM con un tanteo de
40-24.

¡Enhorabuena a todo el equipo y
a su entrenador Pere Mayol, que ha
conseguido de este equipo lo que se:
proponía!

R.E.
CLIMALIT, 29

COLONYA POLLENÇA, 57
Muy buen encuentro el de Ias •

chicas de Torry, que fue el Ultimo
cle esta liga. Sc inició con nervios
ante un Colõnya Pollença que es el
primer clasificado, pero se dio la
cara y el juego salió mejor de
esperado. Se robaron balones y se:
fraguaron contraataques que sor-
prendieron al Pollença, pero no
basic') para ganar.

Jugaron, Amaya (4 p.), Caty, Jo-
hannv, Ana Rosa (20 p.), Conchi,
Trini, Yolanda, Susana, M. 3 Sebas- •
liana (5 p.) y Jose Ana. Z

Emistiquio nos ha dado suerte
este año. Esperemos que el que
viene sea mejor.

Emistiquio

VENDO LAUD (instrumento musi-
cal). Prácticamente nuevo.
Informes, Tel. 581340 (noches).

BUSCO PORTASA en alquiler err
Calonge o Sliorta.
Informes, Tel. 659005.
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Mal partido en 0Es Torrentó».
Signifiquemos que el encuentro se
jugó oeil mucha dureza, rozando la
violencia, especialmente en la se-
gunda mitad. El Felanitx lleva tres
Liu:Lien:los sin conseguir
talito, con lo que se ClCflOt Ull ba-
che en el juego del equipo local,
con lo que peligra la clasificación
para el ascenso.

Un poco de público menos de lo
hz.bitual, la tarde no era para me-
nos. Llovizna, viento y frío.

FELANITX: Roig, Roig, Aznar
.(Oliver), Felipe, Adrover, Sagrera,
Fiol (Gori), Nico, Alfonso, Gallardo

. y Sufier (Agustín).
• ARBITRO: Domínguez. Regular.
Tarjetas amarillas para Franch, Fe-
lipe, Adrover y Capella. Rojas direc-
tas a Franch y Alfonso.

DEMASIADO DESCUIDO
La verdad es que uno se entera

.de cosas extra!) as, Agustín no pudo
alinearse desde Ull principio por
falta de ficha , oportuna, es mas,
tampoco - llevaba mano•ni el çar-
net de identidad ni el de conducir...
.(?). Negligencias que darían gusti-
rrinín del sano al ministro Corcue-
ra, que tiene ya en cartera previstas
multas de cinco mil duros para
aquel que no lleve los datoS encima.
.¿Acabarán grabándonos unos núme-
ros. en la frente? ¿Será un síntoma
mas de libertad? ¿Será a fuego co-
mo las reses bravas?... Son pregun-
tas que no vienen a cuento. ¿O sí?
Lo cierto es que el míster Asensi,
más fastidiado que lo acostumbra-
(lamente dispuso una ¿táctica? un
tanto anormal. Nico retrasado por
cl centro de la defensa, Fiol en plan
de director del ataque, Sagrera por
un lateral... En fin, que uno pensó
algo de la formación y se quedó
mas liado que la pata de un roma-
no. La primera parte fue un desba-
rajuste total de líneas. El Montuïri,
a lo práctico, intentó, consiguió, sin
grandes alardes desbaratar los es-
casos intentos de ataque de los
.inerengues». Algunas ocasiones se
festejaron cil esta primera mitad,
pero por fortuna de los visitantes,
montaraces ellos, la cosa no se tra-
(110o en un disgusto. Méritos no ha-
bía suficientes.

En la segunda mitad, la dureza
-cobró fuerza, Alfonso que recibió
- más que una estera de un obispa-
do, quiso tomarse la justicia por su
propia mano... Y ¡claro! tarjeta
roja directa ¡faltaría mas! Y eso

•que los Colegiados de esta región
.andan flojos de remos, no pasan ni
:las mínimas cotas físicas exigidas
en los exámenes, pero como no hay
de sobra, siguen ejerciendo...

Una segunda mitad donde el pa-
tadón y la mala intención quedó
patente. El público se enfadó con
razón, por el mal juego local y poi-

las «artimañas» de los forasteros y
Ia negligencia del Juez jefe de la

contienda. Los liniers estaban más
cle espectadores que otra cosa.

Sólo en una jugada bien hilvana-
da de Nico, estaba en esta ocasión
en su sitio, Felipe —siempre desa-
sistido— puclo haber "cocido» el gol
(Je la victoria, pero llegó algo tardío
y su centro llegó demasiado adelan-
lado... Lo cierto es que tampoco,
bien mirado, hubo méritos para ga-
nar. Y uno se pregunta —pura cu-
riosidad—, ¿dónde diablos estaría
metida la ficha de Agustín?, no es
que. cl tal ..Agustín. sea, en si, la so-
lución de los males del C.D. Fela-
nitx, mas nos interesaría saber que
pasa con Barceló, el hombre que
brilla por su ausencia. Ya digo: . A
veces nos muerde el gusanillo de la
curiosidad.

MAIKEL

REGIONAL
S. D. CAS CONCOS, O - PETRA, 5

BASTANT NEGRE
Jugaren: Aleix, Mateu, Maties,

Tauler, .Biel, Manolo, Pascual, Ben-
nasar, Mayoral, Julia i 'Tófol. El
Cas Concos aguanta la primera part
molt hé, per?) a la segona, després
d'encaixar el primer gol, al luixa i va
ser quan el Petra (no molt ben clas-
sificat) enrotIlal goleja un Cas Con-
cosque vaya• donar una .pobra-imatge:.

J. M.
LA JORNADA DEL 7-4-91 DEL

S'HORTA
Com sia que la setmana passada

no disposarem a temps de les crò-
niques dels - partits disputats el diu-
menge dia 7, començam avui per
dir-ne els resultats.

2.a Regional: Port de Sóller, 6 -
S'Horta, O. El S'Itorta s'enfronta al
gallet de la categoria amb moites
baixes a les seves files.

Intantils: S'Horta, 1 - Manacor, I.
Partit corresponent a la Copa Pre-
sident amb domini altern. Gol de
Bonet. Diguem que es féu un dinar
pels jugadors i pares, durant el
qual fou entregat un trofeu a cada
iugador per l'excellent temporada.
Enhorabona a tots.

Cadets: Manacor, 3 - S'Horta, 1.
Superioritat local durant tot el par-
tit. El gol de l'honor fou obra de
José Miguel. Amb aquest partit fi-
nalitza la lliga pcls cadets. Enhora-
bona a jugadors i delegats.

Alevins: S'Ilorta, O - Fealnitx, I.
Moites baixes en cl S'Horta i un
Felanitx superior en defensa. Tam-
ile ha acabat la lliga per aquests

Enhorabona.
2.° REGIONAL

S'HORTA, 3 - GENOVA, 4
NO VAREN MERËIXER PERDRE

Gran partit del S'Itorta que re-
munta un resultat dl a 3, però la
mala actuació de l'arbitre impedí
que es fes amb el punt en joc. El
Genova aconseguí el segon gol en
fora de joc i el quart de penalty

RESULTATS
JUniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 63
PATRONAT, 65
3 • a Divisió:
AUTOCARES GR1MALT, 	 55
GESA ALCUDIA, • 	 60

COMENTARI
Onicament talla el resultat final

en el partit de JÚNIORS. Bon joc i
molt d'ambient entre cl nombrós
públic. I emoció fins en el darrer se-

inexistent. També hem de dir que
cl Genova juga bastant fort en de-
lensa, cometent moites faites que
no foren assenyalades. El S'Horta
no va merèixer perdre. Gols de
M. Roig (2) i Carrasco. Jugaren:
J. Adrover, Antich, Carrasco, Ro-
berto (m. 46), Barceló, Gaspar,
A. Adrover, M. Roig, Eloy, Aznar
(m. 75 Augusto), Juli, Dino.
INFANTILS

COPA PRESIDENT
AVANCE, 2 - S'IIORTA, 5

Superioritat visitant!
Superioritat visitant durant tot cl

partit, clavant un equip que queda
segon a la Lliga. El S'Horta va dis-
putar • un gran partit. Gols de T.
Adrover (3) i P. Bonet (2).

Avui a SlIorta a les 17,30 S'HOR-
TA-PORRERES.

ALEVINS: Avui els alevins sur-
ten de viatge cap a Menorca, un
viatge d dos dies que ha subven-
cionat el club.

Futbolet
SENIORS

LLIGA D'HIVERN 90-91 	 k
L'EQUIP CONS. SIMARRO

CAMPIÓ
Resultats corresponents a la jor-

nada 17.a:
Cons. Puig Hugny, 1 -

Mesón Olé., 0.
Banca March, 1 - Cons. Simarro, 2.
Old Stars, 2 - Bar Estoril, I.
Cafe «Es Reclòs», 1 -

Cercle Recreatiu, 12.
Autolavados Felanitx, 3

Clasilicados «X», 2.
Avui dissabte acaba la II Lliga

d'Hivern que com cada any ha or-
ganitzat cl Comité de Futbolet de
Felanitx. El proper dissabte dia
27, es clausurara aquesta magnífica
competició, amb un sopar i entrega
de trofeus a La Ponderosa. Totes
les persones interessades en assis-
tir-hi poden retirar el tiquet al Bar
del Camp Municipal d'esports.
Classificació:

1.—Cons. Simarro.
2.—Autolavado Felanitx.
3.—Cons. Puig Hugny.
4.—Clasificados «X».
5.—Banca March.
6.—Old Stars.
7.—Cercle Recreatiu.
8.—Bar Estoril.
9.—Cafe «Es Redès».

10.—Mesón Olé.
Marino Talavante

AEMIIMINIM

gon. El Joan Capó clugtié el control
del partit la major part del temps i
disposa d'una maxima diferencia de
10 punts, en cl admit 2 de la segona
part, per.) finalment sorti derrotat
per una cistella anotada a 6 segons
de l'acabament. EL majors anota-
dors foren Julia (16), Gaspar (10) i
Fullana (12).

Han finalitzat la Iliga en 6." posi-
cíú, d'un total de 14 participants,
però la relació triomfs/derrotes,
que ha estat de 7 a 15, no se corres-
port amb el magnifie joc que ha duit
a terme „l'equip, que ha dirigit An-
dreu Server. Les nombroses lesions
.de la.part, final de la lliga, han impe-
.dit l'amillorament de qualque lloc
en la classificació.

Travelada del «Autocares Grimait»
de TERCERA; després d'estar si-
tuats els primers 37 minuts per da-
vant..en el marcador i dominar per
Il punts a la meitat del segon temps

.(48-37), passaren per una incompren-
sible sequera anotadora en el darrer
quart (723), que els mena a una si-
tuació alarmant si es preten conser-
var la categoria. Si en el primer par-
tit d'aquesta Iligueta, a Campos, els
majors ;errors eren defensius, en
.aquesta , ocasió foren dc l'atac. En
els darrers minuts se fallaren, re-
petides Negades, cistelles clares de
davall et, tauler i se transforma no-
mes uni.tir 'liure d'il llançats. Els
60 purits,fets pels alcudiencs no hau-
rien estat 'obstacle insalvable, si s'ha-
guessin anotat algunes de les situa-
cions de que se disposa. L'anotador
mes important va ser Guillem Amen-
gual, amb 20 punts. L'arbitre asse-
nyala un. total de 70 faltes (40 als
locals, ,amb 4 eliminats, i 30 als vi-
sitants, amb 3).

AQUESTA JORNADA
Començaran el «Rafel Coll» els ca-

dets, jugant a Felanitx contra el Ra-
mon Llull, en partit de quarts de fi-
nal...Els de 3.a jugaran a Manacor,
contra el Perlas, en el teòricament
més difícil partit de la lligueta.

3. LARRY CISTELLES

SE NrCESITA PROFESOR/A para
clase.;; de repaso FP/1 Adminis-
trativo. Asignaturas Contabilidad,
Técnicas, Lenguaje y Practicas
oficina.
Informes, en esta Admón.

Agraiment
La família Fuster-Roig, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Josep
Fuster Bonnín i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

FUTBOL
La p EFE REVI

h in prida 050 la [Wren fue
TAMPOCO PUDO

Felanitx, O - Montuiri,

YI BA SQUET

Situació d'alarma
DESPRV.S DE LA SEGONA DERROTA DE L'EQUIP DE 3.a



Razones
de peso

TU RENAULT TRAFIC
0 RENAULT MASTER

ptas. menos.
La gama líder de vehiculos 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. Decídete hoy mismo.
Para que después no te pese. Además, con- 	 _:.----
diciones especiales adaptándose a tus
necesidades.

TU RENAULT EXPRESS

por lo menos 100.000 ptas. menos.

IIENAULT
LDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS.

En tu C.onr.esionario te darnos la razón.

Coacesiarit.riJ TrtANT EIS cr MANRESA, S. A.
% 	 ILLAMTA: C,. ue Csiu, ens. C5 • 	 581984 - 8i - CAL1603F. Cri. Fvianitx. 5 - Tel. 651393

Video Report Jaume Andreu
Reportajes en video de:

. BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS

C/. MAJOR NUM. 17 	 FELANITX

SUPERMARKET CAS CORSO
PÇA. CAS CORSO — PORTO-COLOM

COMUNICA EL CANVI DE DIRECCIÓ, AMB NOUS

PROVEHIDORS.

Fruites i verdures de al-lort de Can Felip
I RECORDAU, ELS MILLORS PREUS TOT L'ANY

COMUNICA EL CAMBIO DE D1RECCION CON NUEVOS

PROVEEDORES.

Frutas y verduras del huerto de Can Felip
Y RECUERDE, LOS MEJORES PRECIOS TODO EL AÑO
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Les Eleccions Locos 1391
El Partit Socialista informa

bloms a la Sala
LA IMPREVISIÓ I LA MANCA
DE VISIÓ DE FUTUR DEL PP,
DEIXA A FELANITX HIPOTECAT

Des d'aquestes planes hem parlat
moltissimes vegades de la imprevi-
sió del nostre clesgovern municipal
del PP, avui hem de parlar del re-
sultat d'aquesta imprevisió i del ne-
gre futur que ens espera als fe ia-
Mixers.

Aquest quatre anys de govern del
PP l'Ajuntament s'ha endeutat en
610 milions de pessetes, es a dir que
els propers vuit anys a Felanitx no
es pocira fer altra cosa que pagar el
deute i les despeses corrents de l'A-
juntament.

Aquest quatre anys hem intentat
controlar les finances i les t despeses
innecessàries, però els da•PP sem-
pre ho han arreglat passaiit a vota-
de), i una capadeta tant nefasta com
irresponsable d'onze regidors con-
dormits ens han menat a • una situa-
66 ruinosa i desesperant: Arribats
aqui, els felanitxers que encara te-
nim la vergonya • 'anomenar-nos
així ens demanam amb que han tu-
dat aquesta quantitat de diners, i la
resposta torna a ser exasperant: en
coses inútils o innecessàries. La dar-
rera i més costosa ha estat resbucar
les aceres de Portocolom i el refer-
les d'un altre color. Aquesta gracia
del PP ens costa als ciutadans la
friolera de 211 milions. De com han
gastat la resta de milions, si- tenim
tepms en farem una llista que in-
clourà coses tant curioses-,:c-Orn l'e-
lecció de mis Mallorca, 1a5 cera de

les processons, les postetes d'un
vedat...

I vosaltres dircu, i que no cobren
res! Idb no cobren tot el que hau-
rien de cobrar. Per posar exemples,
hi ha obres que normalment es fan
amb contribucions especials perqtè
els beneficiaris són una part de la
població, cl PP no ha aplicat mai
contribucions especials, diuen per-
què tenen por de perdre vots. Una
altra font d'ingressos que no s'ha ni
encetada són les sancions per infrac-
dons urbanistiques que els nostres
PPs no han cobrat ni una pesseta,
perquè diuen que tenen por de per-
dre vots. Les llicencies d'obra tam-
be es una font d'ingressos a la Sala
que no s'explota perquè nomes els
betzols la practiquen, diuen que el
zelador no detecta obres sense Iii-
cència (el zelador anava a les
tes del PP a les passades elec-
cions...). Una altra cosa que ha su-
posat molts diners aquests quatre
anys ha estat que mai han controlat
les obres municipals i mai s'han
complit els terminis d'execució, per?)
tampoc mai han volgut 'aplicar les
sancions econòmiques que corres-
ponen.

Si a tot això hi afegim que han
pujat els arbitris de bon de veres,
alguns han doblat el seu cost, com
són les Ilicencies d'obra, hem de su-
posar que els ciutadans, davant el
que és evident, hauran de dir prou
i el PP no treura ni els desset vots
dels de la Ilista, perquè es llastimós
i cert que no nomes no han sabut
administrar el poble, sinó que a mes
l'han deixat hipotecar er molts -
d'anys. I el que encara no podem en-
tendre les persones racionals, es que

• Dilluns passat, a un restaurant
de la nostra població, va tenir lloc
Ia presentació de la Candidatura del
Partit Socialista als representants
dels mitjans de comunicació. En Mi-
guel Riera, N'Aina Catalina Urrea,
N'Antoni Nadal i En Gabriel Roig
varen compartir la taula amb els
corresponsals dels diaris «Ultima
Hora», «Baleares», «Diario de Ma-
llorca» y «El Dia 16», el Director
del setmanari «FELANITX» i dos
representants de la Televisió Fela-
Mtxera.

El candidat a batle va explicar
quina era la filosofia del grup So-
cialista pel que fa referencia als
mitjans de comunicació i va dema-
nar la coHaboració dels reunits per
tal que la Candidatura, en igualdat
de condicions, pugui fer arribar cl
seu missatge i programa als electors
del nostre municipi.

En un altre espai d'aquest setma-
nari trobareu mes informació sobre
el particular.

• La llista del Partit Socialista
inclou tres veinais de S'Horta, Jau-
me Binimelis Manresa, Margalida
Manresa Adrover i Francesc Antich
Salva; dos representants de Ca's
Concos, Joan Caldentey Viñas i Joan

es tornin presentar. Veurem que ens
voldran vendre, potser fins i tot di-
guin que -el COLOMS en tenim la
culpa!

• Avui dissabte dia 20, a les O del
vespre, CONGRES a Son Suau. Es
prega l'assistència puntual.

Rigo Obrador; i dos residents .a Por--
tocolom, Aina Catalina Urrca Estel-
rich i Josep Tarancón Carcelén.

Vuit candidats són afiliats al Par-
tit Socialista de les Illes Balears -
P.S.O.E., els altres es presenten coin
independents. L'edat mitjana del s.
integrants de la llista es de 36 anys.

• Dimecres passat, a la Sala d'ac-
tes de la Casa de Cultura, va tenir•
Hoc una taula rodona, organitzada
pel nostre partit, per a plantejar la
situació de l'assistència sanitaria al
nostre municipi i informar sobre el
funcionament del Centre de Salut a
inaugurar en el local del passeig
Ramon Llull. Tots els assistents va-
ren poder aclarir fins a quin punt la
inauguració del Centre suposarà una
millora subtancial per a tots els re-
sidents del municipi.

La taula rodona fou un acte Ines .
del programa que esta desenvolu--
pant el Partit Socialista a diverses
localitats del terme en el periode•
pre-electoral.

• Dijous de la setmana que ve,
a les 9'30 del vespre, al restaurant•
d'Es Mercat, se celebrara la presen-
tad() de la candidatura socialista als
afiliats, simpatitzants- i -públic que
vulga assistir-hi. L'acte comptarà
amb la presencia del candidat al
Parlament Balear Francesc Triay.

SE VENDEN 0 ALQUILAN VA--
RIOS LOCALES en Pça. Cas Cor-
so, Porto Colom.
Informes, Tel. 234278 (de 9 a 13 y:
de 18 a 20).




