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El Partit Popular perd la majoria
absoluta. EI PSOE guanya dos

regidors
Tothom pendent dels possibles pactes

Pel que fa a les eleccions autonó- demostra que de qualque manera
miques el que cal ressaltar es l'am- s'ha volgut penalitzar la gestió d'a-
plia victòria de la coalició P. Popu- quest grup dins l'Ajuntament de Fc-
lar-UM —repetida a Ciutat dina lanitx.
l'Ajuntament—, que els atorga am- Tot seguit vos oferim els resultats
plia majoria en el Parlament amb de les eleccions al Parlament:
31 escons front als 21 del PSOE.

Aquesta victòria permet repetir al
nostre paisà Andreu Riera que ana-
va el númeroll de la llista i que sem-
bla que podria continuar a la Dele-
gació d'Esports del CIM. D'aquesta
manera Andreu Riera es l'única re-
presentació felanittxera dins el Par-
lament Balear_

Es curiós el major recolzament
que ha rebut dins el nostre electo-
rat I .  Popular a WO-
mica' enfront de-la Municipal, el que

La coalició PP-UM ha arrassat a les
Autonòmiques. Andreu Riera repeteix

La jornada electoral de diumenge
passat va transcôrrer amb fluidesa
ja que el fet de què es fes en diu-
menge evità aglomeracions en hores
determinades. L'index de participa-
ció fou del 57'87 %, un xic per da-
vatt deles—dues convocatòries ante:
riors (68'29 % el 1987 i 70 % el 1983)
i, tot i que a les primeres paperetes
escrutades ja s'oferiren resultats
provisionals, fins- passades dues ho-
res no se pogueren precisar gaire les

-clades perquè_ una de -taules -de
l'Hospici havia començat el recomp-
te per les paperetes del Parlament i
el resultat de la taula del carrer Ma-
teu Obrador també es feu esperar.

Els felanitxers poguèrem seguir el
curs de les darreres hores de la jor-
nada gracies a un programa especial
realitzat per Felanitx Cultural i Te-
levisió Felanitxera sota el patrocini
del Centre Cultural de Felanitx, que
resta en antena de les 5 del capves-
pre fins passades les 12 de la nit.
Un programa que mantingué l'expec-
tació de gairebé tots els felanitxers.

A la vista dels resultats hem de
constatar una pèrdua substancial
per la Coalició Partit Popular-Unió
Mallorquina, que baixa a 7 els seus
regidors, una alça considerable del
PSOE, que els incrementa fins a 6,
la permanència amb 2 regidors de
Coloms a la Sala —malgrat l'aug-
ment de 400 vots —i la irrupció del
CDS amb 2 regidors.

Els vots obtinguts per cadascuna
d'aquestes formacions foren els se-
güents:

PP-UM, 2.674
PSOE, 2.440
CALS, 1.140
CDS, 1.129

I consegüentment el nou consisto-
ri estarà integrat per aquestes per-

t/	 sones:
Cosme Oliver Monserrat,
Antoni Grimait Mas,
Rafel Barceló Mas,
Juan Ruiz Arenas (independent),
Catalina M.a Picó Pou,
Bernat Artigues Nicolau,
i Maria Binimelis Amengual, tots

ells per la coalició PP-UM.

Miguel Riera Nadal (indep.),
Pere Massutí Monserrat,

Francisco Garcia Perez (indep.),
Joan Caldentey Virias (indep.),
Jaume Binimelis Manresa (indep.)
i Antoni Nadal Cerda., aquests pel

PSOE.

_ Bartomeu Obrador Adrover
i Maria Obrador Rosselló per Co-

loms a la Sala.
I Sebastià Lladó Llompart
i Consuelo de Santiago Murillo del

CDS.

Es elaríssim l'èxit obtingut pel
PSOE amb cl «new bock» que ha
conferit a la seva candidatura el fit-
xatge de Miguel Riera. Si aillam els
vots de la secció electoral de S'Hor-
ta, veim que el PSOE se'n du la ta-
liada més grossa. Creim que ha es-
tat decissiu l'enf op ament que s'ha
donat a la campanya, moderat i for-
ça elaborat.

També cal destacar el fet de que
Ia candidatura del CDS, tot just nou-
nada, aconseguís coHocar dos regi-
dors. Es evident la seva oportunitat
per recollir un electorat que no po-
dia donar el vot als populars ni als
socialistes, si be no deixa de ser irò

-nic que el seu naixement coincides-
qui amb la desfeta del partit arreu
de l'estat.

Ara s'obri un període de reflexió
dins les formacions. Tots analitzen
la situació i els possibles pactes i
perfilen les estratègies. Naturalment
els comentaris proliferen de manera
vertiginosa i com aquell que diu
«qui menys hi sap, més hi diu». No
escapa a ningú el paper que poden
fer el dos elements del CDS i al vol-
tant d'ells es fan les més diverses
especulacions. Sebastia. Lladó ressal-
tà durant la campanya el seu paper
mediador, amb l'objectiu d'aproxi-
mar postures i adhuc intentar la re-
conciliació. Aquesta actitud —que
fou titilada d'ingènua— sembla que
es la que anima les seves intencions
de cara a la gestió dins el nou Ajun-
tament. Ara be el que no sabem en
aquest moment —malgrat les re-
mors incessants— són les condicions
que hauran de regular aquesta ges-
tió, ni el grau d'aceptació que pu-
guin tenir per part de la resta dels
grups.

Diumenge dia 19 a vespre, un cer-
cavila de la nostra Banda de Músi-
ca, de tornada del II Certamen Na-
cional de Bandes de Música «Vila
de Capdepera», ens féu pressentir
que qualque cosa de bo havien re-
collit. Efectivament, els nostres mú-
sics aconseguiren el segon premi
d'aquest certamen, situant-se en
primer Hoc de les agrupacions ma-
llorquines, ja que la primera classi-
ficació fou per la Banda de Santa
Maria del Puig de València.

La Banda Felanitxera, que diri-
geix Pasqual V. Martinez Llopis, a
més de l'honor del segon Hoc, rebé

Dijous a vespre acordaren un pac-

te el PSOE, Coloms a la Sala i la re-
gidora:electa del CDS Consuelo de
Santiago, mitjançant el qual es for-

ma una majoria que els permet fer-

se càrrec del govern de l'Aj unta-
ment per a la propera legislatura.
No tenim possibilitat de comentar
en aqUesta edició amb l'extensió

adequada aquest fet que sens dubte

PP-UM 3.494 vots
PSM 539	 »

PSOE 2.301
Partido Radical Balear 14
Esquerra Unida 79 	 »
Coalic. Alianza República
Els Verds
Convergência Balear
Unió Indep. de Mallorca
CDS

.

Falange Española J.O.N.S.

10
160

60
57

655
17

0

u n a recompensa en metallic dc
250.000 pessetes.

Recordam que eren sis les bandes
que participaren en el Certamen, el
tercer Hoc del qual fou ex-aequo
per les de Santa Margalida i S'Al-
mudaina de Ciutat. El premi al mi-
llor director fou pel de la de Santa
Maria del Puig, Jose Vicente He-
rrera.

Ens congratulam de l'èxit de la
nostra banda, als components de la
qual enviam la nostra més sincera
enhorabona i d'una manera especial
al seu Director.

canviarà el signe que ha presidit la
gestió municipal durant els darrers
dotze anys, però substancialment ha
respost —segons explicaren els grups
implicats— al desig de donar una
resposta a la intenció majoritària de
Pelectorat, que amb els 4.700 vots va
manifestar el seu desacord amb la
política duita a terme pel grup que
fins ara ha governat.

La Banda de Mica de Felanitx, segon premi al
Certamen Nacional de Capdepera

Pacte entre el PSOE, CALS i la
regidora del CDS per governar

l'Ajuntament



SANTORAL

Diu. 2 St. Marcelli
Dill. 3 St. Caries Luanga

Cantorbery
Dim. 4 Sta. Clotilde
Dim. 5 St. Bonifaci
Dij. 6 St. Norbert
Div. 7 St. Robert
Dis. 8 St. Salustia

LLUNA

Quart minvant dia 5

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 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 1 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14'15 i 17 h.
Diumenges, a les 7, 9, 12'30 117 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 1230, 14'45
i 1730 h. Diumenges, a les 7'30,
930, 13 i 18'15 h

Felanitx • Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11.15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Francesc Pifia
Gay5.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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
Gtardia Civil 	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

FELANITX    
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ANUNCIO

Se hace público que las listas
electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral Or-
ciliar!') referidas al 1 de enero de
1991, estarán en periodo de exposi-
ciún pública durante los (Has corn-
prendidos del 1 al 15 de junio, en el
Negociado de Estadistica de este
Ayuntamiento en horas de 9 a 14,
podrán ser comprobadas por los in-
teresados y en caso de irreLmlarida-
des, bien por no figurar o por ins-
cripción errónea, formular las co-
rrespondientes reclamaciones.

SE ADVIERTE A TODO EL VE-
CINDARIO LA NECESIDAD DE SU
COMPROBACION YA QUE DE
ELLAS SE DERIVA EL PODER
HACER USO DEL VOTO EN FUTU-
RAS CONFRONTACIONES
ELECTORALES.

ASIMISMO SE RUEGA A LAS
PERSONAS QUE NO PUDIERON
VOTAR 0 QUE TUVIERON PRO-
BLEMAS PARA ELLO EN LAS
ELECCIONES PASADAS, QUE SE
PERSONEN EN EL AYUNTAMIEN-
TO DURANTE EL CITADO PERIO-
DO PARA FORMALIZAR LA OPOR-
TUNA RECLAMACION.

Felanitx, a 28 de mayo de 1991.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCI
Es fa públic que les Ilistes electo-

rals, corresponents a la rectificació
del Cens Electoral Ordinari referi-
des a 1'1 de gener de 1990, estaran en
periode d'exposició pública durant
els dies compresos de 1'1 al 15 de
juny, en el Negociat d'Estadística
d'aquest Ajuntament en bores de 9
a 14, podran ser comprovades pels
interessats i en cas d'irregularitats,
be per no figurar-hi -o per inscripció
errònia, formular les corresponents
reclamacions.

S'ADVERTEIX TOTS ELS CIU-
TADANS DE LA NECESSITAT DE
LA SEVA COMPROVACIÓ JA QUE
D'ELLES SE'N DERIVA EL PODER
FER US DEL VOT EN FUTURES
CONFRONTACIONS ELECTORALS.

ES PREGA A LES PERSONES
QUE VAREN TENIR PROBLEMES
A LES PASSADES ELECCIONS, ES
PRESENTIN A L'AJUNTAMENT
PER FORMALITZAR LA CORRES-
PONENT RECLAMACIÓ.

Felanitx, 28 de maig de 1991.
El Batle,

Cosme Oliver Monserrat

EN PORTO-COLOM se alquila apar-
tamento, 2 habitaciones, lavadora,
piscina comunitaria. Meses verano
o para todo el abo.
Informes, Tel. 825014

VENDO CASA, planta baja y piso
(dos viviendas) en calle Soler.
Informes, Tel. 582088

VENDO PISO EN FELANITX calle
Marian Aguiló. Nuevo.
Informes, Tels. 581315 y
(93) 2424751

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

ATENCIÓ AL SR. «PERICLES»
Sr. Director:
Li agrairia volgués publicar les

raffles següents, amb les quals vull
fer unes consideracions a la carta
que aparegut divendres dia 24, ti-
ulacia «Atenció a algunes monges»,

signada per «Pericles».
Al meu pare r, el comunicant

Sr. «Pericles» treu a rotlo una
qüestió certament interessant i que
dóna peu en primer Hoc a una re-
flexió per part craquelles persones
que pretenen practicar la caritat i
se n'obliden a vegades de la quali-
tat més substancial craquesta, que
es la gratuïtat.

En segon Hoc vu Ildir-li al senyor
«Pericles» que en el que erra es en
l'exemple que ens presenta. Crec
que ningú no dubta que hi ha per-
sones que necessiten o, si més no,
demanen rassessorament dels seus
acostats a l'hora d'emetre el vot. I
aquests acostats poden esser des
d'un familiar fins a un amie de con-
fiança. Ningú no s'escandalitza del
fill o del net que assesora els seus
pares o els seus avis, i viceversa,
en qüestions electorals, tot i que en
rigor sabem perfectament que això
es mediatitzar la Ilibertat del prò-
xim. Dones be, a l'exemple que allu-
cleix el Sr. «Pericles», ens parla
d'una persona de la qual els fami-
liars mês acostats són les monges
cle l'Hospici i precisament són elles
les ales indicades i a les que en ri-
gor les toca assessorar-lo. Altra
cosa seria qualsevol &Is residents
que tenen totes les capacitats ne-
cesàries per decidir per ells matei-
xos. A aqucsts, me consta, mai no
sels ha «indicat» qui havien de vo-
tar. I per altra banda, si ells es de-
cideixen a consultar-ho amb les
monges, aquestes no tenen perquè
no fer-ho. No en mancaria d'altra.
0 es que les monges no són ciuta-
danes com qualsevol altra persona?
I posats a matitzar, tamb6 vol-

dria sortir al pas d'aquestes perso-
nes que diuen que els religiosos no
s'haurien craficar en qüestions elec-
torals. Els religiosos es poden afi-
car en qüestions electorals com
qualsevol altra persona i, corn tots,
ho poden fer amb més o manco en-
cert. Però a mês, crec que tenen
una obligació d'alertar cls seus cor-

religionaris quan entren en . joc
qiicstions que atênyen substancial-
ment r2tica confessional. A aix3 ho
ampara la mateixa democracia i no
tenen perquè renunciar-hi.

Res mes, senyor Director, me xo-
quen aquestes persones habitual-
ment indiferents al fet religiós, que
quan s'acosten les eleccions es
constitueixen Cu dictadors del que
han de fer les monges i els cape-
Hans.

Atentament,
M. V.

PUNTUALITZACIONS
AL SR. PERICLES

Sr. Director: Vull dir que la car-
signada la set mana passada per

Pericles, me pareix del tot injusta,
per donar-li un quzilificatio amable.
I no la cr,2c justa, perque anonle-
nant En Sebastià dc I'llospici, hem
sabut tots que alludia a les monges
de l'hospital, i és injust assenyalar-
les a elles quan trobaríem un munt
de persones en tot Felanitx, que
són altres els qui les preparen el
vot, i ningú s'escancialitza per això.

Per que aficar-se concretament en
les monges? Es molt mes just fi-
xar-se que les monges a n'En Se-
bastia i a moltes altres persones les
dediquen les 24 bores del dia, co-
brint totes les seves necessitats,
per ventura el donar-li cl sobre per
votar, pot esser per algunes perso-
nes tan necessari per sentir-se im-
portants, com preparar-lis la roba
cada dia.

Atentament
A. Roig

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 750 E
-- Yamaha RD 350
— Yamaha XT-600
—.Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Husquarma 125 Cross

— Honda MBX 80
— Vespinos varios

— Variant Star
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo Jardin del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7
	

Tels. 825334 y 825237

PORTO-COLOM



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obiepto todos [os días
Para reservas llamar a los

Tels. S37031 y 658033

CARITAS BM
Dema cliumenge, dia 2 de juny, testa del Corpus Christi, l'església es-

panyola celebra cl Dia Nacional de Caritat per tal de recollir dels ficiels
cristians donacions pecuniàries a favor clefs necessitats.

En_la gran festa eucarística de la litúrgia catòlica, la comunitat ecle-
sial felanitxera hauria de sentir-se impulsada de manera seriosa i respon-
sable a renovar el seu compromís dc germanor envers els qui, cies cle la
perspectiva evangèlica, haurien cie ser els privilcgiats de l'església local,
perquè cl'acord amb l'escala de preeminències que Crist va venir a esta-
blir, els «petits», scons el criteri del món, són els «grans» a la presencia
(lei Pare ciel cel.

Tota celebració eucarística és memorial de la mort i ressurrecci6 del
Crist; pet-6 aquest memorial que el Senyor ens va manar que celebrassim,
per ser autêntic, val a dir, perquè assolesqui la plenitud de la seva acció
salvadora, ha de s cr una pregaria de comuni6 amb Dal i amb els ger-
mans. Si li taita això flavors queda clesprovist d'autenticitat i no passa de
ser una cerimbnia magica en que el misteri ciel Verb encarnat i ofert en
eterna °blade, al Pare esdevé una grotesca caricatura per culpa de la ma-
lícia dels homes.

Perquê la nostra fe sigui un testimoniatge viu capaç d'evangelitzar,
cal que la nostra soliclaritat amb eis pobres sigui constant i efectiva, mai
marginal, sinó suprema, sempre tenint la mira que l'almoina cl'avui te un
sentit que va més enllà de lo purament benèfic i paternalista, evitant el
mes minim sentiment de superioritat autosatisfeta, per acceptar els deu-
res d'una justícia l'incompliment de la qual és el gran escàndol de la
societal consumista.

El Concili Vaticà II parla ben clar: «Arreu on hi hagi gent que pa-
teix fam i set, que estiguin mancats de vestit, de casa, de medicaments,
de treball, d'instrucció, de les facilitats necessaries per a una vida veri-
tablement humana, arreu on els homes siguin torturats per la dissort o
Ia malaltia, pateixin exili i presó, la caritat cristiana els ha d'anar a tro-
bar i estar-se amb ells per reconfortar-los amb atenta sollicitucl i aportar-
los els ajuts. necessaris»._ , . - •

La diada de la festa del Cos i de la Sang de Crist es una ocasió ex-
cellent per fer balanç seriós sobre la nostra generositat personal i veure
si, en quant a la nostra relació amb els pobres, estam en números ver-
meils a la teneduria de Déu.

X. X.

Peluquería KISKA
-UNISEX-

Se complace en invitarles a la INAU-
GURACION de su nueva peluquería en
PORTO-COLOM que tendrá lugar ma-
ñana domingo a las 18 h.

Os esperamos
AVDA. CALA MARÇAL, 2	 PORTO-COLOM

FELANITX

Diumenge passat, Felanitx va vo-
tar contra les tendencies de vot que
s'han cionat al conjunt de l'Estat Es-
panyol. Puja cl PP, a Felanitx baixa.
Baixa el PSOE, puja a Felanitx. Des-
apareix el CDS, a Felanitx apareix.
(Tornem-ho a dir: tendencies, no (la-
des estaciís t iqucs ).

Les eleccions municipals de 1991,
a Felanitx, han tingut clos guanya-
dors clars: el tandem Miguel Riera-
PSOE i la candicitltura de darrera
hora ciel CDS. En Riera ha obtingut
els fruits-de l'oposició moderada del
PSOE, del carisma que hi ha apor-
tat i d'una campanya molt pensada.
Aquests fruits li foren negats fa vuit
anys, raó per la qual l'operació Rie-
ra-PSOE era d'alt rise. Qualsevol
opció alternativa al PP ha de comp-
tar amb ells de base, ja que, tant a
curt com a llarg termini, són l'únic
mur de contenció del PP, sempre i
quan el «matrimoni de conveniência
Riera-PSOE» se mantengui dins.la fi-
delitat mútua.

Per la seva part, el CDS ha reco-
hit, d'una banda, el vot de tots els
que la consciencia ciel desastre ha
impedit votar el PP, pet-6 no s'han
«atrevit» a votar el PSOE i, de l'al-
tra, un vot propietat d'en Pere Mes-
quida. En Sebastià Bono, amb la
carta de presentació de funcionari
de l'INEM i una campanya modesta
i hàbil (la clesubicaci6 ideolOgica del
CDS pot ser un avantatge o un in-
convenient, segons qui la manegi),
ha obtingut un vot desproporcionat,
la valoració del qual s'ha de fer un
cop restablerts de la sorpresa ini-

No tot es poder fer anar la balan-
ça a la dreta o a l'esquerra d'aquí
a dues sctmanes: el CDS de Felanitx
ha de •començar a pensar en la des-
aparició del partit, en la falta d'as-
sistência des de Ciutat i els seus
membres en la integració a un ciels
clos banclols ciel panorama politic.
Ara mateix, donar suport al PP sig-
nificaria trair el seu electorat, el
qual si hagués volgut en Cosme Oli-
ve • cl podia haver votat direct •
mein, sense necessitat de recôrrer ;A
cap nouvingut. f:s practicament im-

possible que a les eleccions munici-
pals de 1995, el CDS pugui presen-
tar una candidatura a Felanitx (ni
enlloc). Per això, si els seus regidors
pensen fer gens de política amb els
1.128 vots que han obtingut, l'han de
fer ara. Despres, per la dreta i per-
l'esquerra els menjaran el terreny.

I els Coloms? Sens dubte, eis Co-
loms han estat injustament tractats
per l'electorat i per la hei d'Hondt.
Fa quatre anys, sense treballar a l'A-
juntament i amb 732 vots, obtingue-
ren 2 regidors. Ara, amb una feinacia

l'Ajuntament (de contingut natu-
ralment discutible, per-6 una feina-
cia) i amb 1.140 vots, també clos re-
gidors. Vox populi diu que els Co-
loms han let una campanya tan
agressiva que ha tengut un impacte
negatiu i ha frenat l'ascens que els
haurien proporcionat els quatre
anys de feina a la Sala. Ë.s ben pos-
sible que vénguin anys molt difícils
per a la colomada. Repetir el resul-
tat no es precisament un exit. El
PCE vivia millor contra en Franco i
després no sapigue viure contra el
capitalisme de la democracia. Viure
contra el PP d'en Cosme Oliver es
tacit, però viure contra un pacte
PSOE-CDS potser no lio sera tant.
En Miguel Riera esta tant clotat de
paraula com en Tomeu Obrador.
Una auto-marginació anti-espanyo-
lista pot ter les delicies ciels seus
seguidors més pròxims, pen', les dc-
lides no escriuen al Felanitx ni van
a les plenàries. Ës discutible que la
política sigui l'art de fer possible
allò impossible, però és indiscutible
que la política no es l'art de l'auto-
satisfacció verbal o icleolOgica. Vius
i ungles, que és mês bo de fer esbu-
car que construir un eclifici.

Del PP, en parlarem un altre
Nicolau Barceló

VENDO PISO A ESTRENAR en Por-
to-Colom, parte Capilla, sin termi-
nar.
Informes, Tel. 555553 (noches)

TENC PIS 1 PLANTA BAIXA per
Hagar.
Informació, Tel. 580593

articles d'oferta

Felacitx contra corrent
Comentaris freds, discutibles i parcials sobre

el panorama electoral

(74Wilt
ESTETICA I SALUT

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

Solarium UVA
Depilació especial per a persones •

amb problemes circulatoris.
(Varius, pesaciesa de cames, mala
circulaci6).

HOBAIII:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.   
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La restaurachi del convent de la Provifincia•

Exit extraordinari de la Volta
Cicloturfstica de la 3a. Edat

D'èxit extraordinari hem de quali-
ficar aquesta manifestació esportiva
organitzada per la 3. Edat, si ens
atenen a les entusiastes manifesta-
cions dels participants després de
l'arribada. Aquests clogueren la pro-
a dijous horabaixa a Campos i gai-

rebé tots expressaven el desig de que
es repetís l'experiència anualment.

A Campos aquesta arribada fou
una vertadera testa. Un grup prou
nodrit de persones de la tercera edat
de Felanitx i Campos amb els seus
presidents respectius donaren la
benvingtuia als ciclistes. Unes hores
abans, a mitjan etapa, s'havien reu-
nit en un dinar a Can Pelín, amb el
Director Provincial d'INSERSO Jau-
me Mas i a Campos els complimen-
taren el Conseller Adjunt a Presiden-
cia Francesc Gilet, la Delegada d'Ac-
ció Social del CIM Joana Vidal, el
Delegat de Juventud Sebastià Roig,
el Batle de Campos, el President de
la Federació Balear d'Associacions
de la 3 •a Eclat Rafel Socias i el De-
legat d'Acció Social de la Caixa de
Pensions.

Trofeu «Mama» &Optimist en
el Portixol

Durant aquest passat m e s de
maig, en aigiles del Portixol de Ciu-
tat, es va celebrar el Trofeu «Ma-
ma» d'Optimist, una prova patroci-
nada per la .Reina Sofia i que té el

—sat origen en els anys en que cl
príncep Felipe militava en aquesta
especialitat velística.

Les proves es disputaren els dies
11, 12, 18 i 19 i en .elles . hi partici-
paren clos joves esportistes del
Club Nàutic Portocolom, els ger-
mans Sebastià i Miguel Ferragut,
que pertanyen respectivament als
grups B (10-12 anys) i C (fins a 10
anys).

Cal assenyalar que el major, en
Sebastià, torna aconseguir un bon
resultat, ja que queda en tercer Hoc
¡de la seva categoria, la B.

Ens alegram de la bona línia es-
portiva que porten aquests allots i
voldríem que el seu bon exemple
(wallas clins els ambients infantils
i juvenils locals i s'aprofitassin
molt més les possibilitats esporti-
ves que ofereix el nostre port.

Assemblea arxiprestal 91
Divendres de la setmana passada,

al salá parroquial i sota la presi-
dencia del Vicari Episcopal Mn. Ra-
fe( Umbcrt i el Rector Mn. Miguel
Serra, tingue Hoc una assemblea
d'ambit arxiprestal, a la que hi par-
ticiparen tots els grups que treba-
llen a les diferents àrees de l'Es-
glesia.

Aquesta assemblea fou convocada
and) motiu de la propera renovació
del Conseil Diocesà de Pastoral, re-
novació que contempla, a més dels
seus objectius específics, l'incre-
ment de la representativitat dels
laics en el sector de membres ele-

gits, vint-i-cinc dels quals han de
ocedir precisament dels arxipres-

tats de la dikesi.
Els reunits en nombre molt ele-

vat, ja que omplien el saló i les
dependencies anexes, representaven
tot l'espectre militant de la zona,
des dels joves del MIJAC fins a les
associacions més veteranes, i consi-
deraren durant la reunió la corres-
ponsabilitat eclesial a tots els ni-
veils i el reforçament de la comunió
entre parròquia, arxiprestat i diò-
cesi.

«Gent de Bulla» agraeix
Aquest grup de teatre, després de

la representació de la darrera obra,
«Ja hi som tots!», vol agrair a di-
verses entitats i persones la seva col-
laboració desinteressada, que ha fet
possible el muntatge i la promoció
de l'obra. Aquests són: Mobles Sa-
mu, Centre Cultural de Felanitx, Set-
manari FELANITX, Televisió Fela-
nitxera, Antoni Vicens Massot, Bar-
tomeu Pou,- Bernat Obrador Ricart,
«Maikel», Marc, Carlos i tots quants
han compartit amb nosaltres aquests
moments inoblidables de curolla ar-
tística i diversió.

Moltes gracies i fins prest.

«Viatges Felanitx Tours», membre
de IATA

Fia estat admesa com a membre
de la «Internacional Air Transport
Asociation», l'agencia felanitxera
«Viatges Felanitx Tours, S.A.».

Aquest reconeixement suposa que
l'entitat pot emetre bitIlets interna-
cionals.

Ens congratulam de l'assoliment
d'aquesta puixant agenda felanit-
xera.

Club d'Esplai «Albada»
Aquest club celebra la festa de fi

de curs avui dissabte, en el Parc
Municipal de la Torre, conjunta-
ment amb el MIJAC.

Ens plau de comunicar-ho, tota
vcgada que no s'havia anunciat
amb anterioritat.

Celebració comunitaria del
Baptisme i primera Comunió

Diumenge horabaixa, a la parrò-
quia dc Sant Miguel i com és habi-
tual els darrers diumenges de cada
mes, tingué Hoc una celebració co-
munitaria del Baptisme i de la pri-
mera Comunió.

Set foren els infants que reberen
les aigües baptismals, mentre que
dos celebraren la primera Comunió.

Festa del Corpus
Demà festivitat del Corpus Christi,

a les 7'30 del capvespre hi haura
Eucaristia solemne a l'església par-
roquial de Sant Miguel i tot seguit
sortira la processó eucarística que
seguirà l'itinerari habitual.

Es prega que els veins ciels carrers
de l'itinerari vulguin posar els tradi-
cionals domassos i escampar flors al
pas del Santíssim Sagramcnt.

Dissabte passat, després de 20 me-
sos d'obra, la comunitat de Religio-
ses Teatines de la Providencia s'ins-
folio de bell nou al seu convent. Fou
una festa a la que s'hi suma gaire-
bé tota la població i el nou casal
resta obert de bat en bat per aco-
Ilir-la. -

La Capella fou marc del bessó de
Ia festa, on pronuncia el pregó de
Ia celebració del Centenari de la fun-
dació de les Filles de Ntra. Sra. de
Ia Providencia, el P. Antoni Oliver,
un parlament bellíssim, curull de
remenbrances dels balboteigs d'a-
questa benemèrita Congregació. Tot
seguit se celebrà,.una Euearistia que
presidí el Rector de la Parròquia
Mn. Miguel Serra, qui digué la ho-
milia. Concelebraren els Pares Jau-
me Duran, Josep Bonet i Antoni Oli-
ver, Teatins i Mn. Gabriel Adrover.

Creuada de l'Amor Divf
CLOENDA DEL MES DE MARIA

I VIGILIA DEL CORPUS
Avui dissabte dia 1 de juny, a les

7 del capvespre, al Santuari de Sant
Salvador, se cantaran Vespres de la
Mare de Deu seguides de l'Eucaris-
tia, que presidira el P. Antoni Oli-
ver, Teatí, qui dira la homilia. Des-
prés de l'Eucaristia, Exposició del
Santíssim, pregaria i benedicció.
Cantara la Capella Teatina.

Es convida tots els felanitxers i
d'una manera especial els creuats, a
qui es prega que venguin acompa-
nyats de llurs familiars.

També es recorda que demá, fes-
tivitat del Corpus, hi haurà proces-
s() eucarística que sortirà de la
parròquia.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
Dia 4.—Excursió a Lluc i &Alen

Tornada en tren. Sortida a les 9 del
matí. Preu, tot inclòs, 1.700 ptes.
• Dia 5.—Desfilada de models dc
perruqueria. A les 5 del capvespre.

Dia 7.—Projecció del vídeo de la
Volta Ciclista de la 3 •a Edat.

Tots els divendres i dissabtes de
juny i juliol, viatge de «Un dia a
Menorca». Dinar abundós a l'hotel
de Cala Galdana. Preu 9.500 ptes.
(Es un dia tan ben organitzat, que
sembla que té 40 h. ben aprofita-
des).

Tómbola Esplai-Mijac
Els responsables del Mijac i el

Club Esplai es complauen en comu-
nicar al públic que el número gua-
nyador del Primer premi, el viatge
per a ducs persones, donat per
Viatges Porto Cari, es el 315 color

La Capella Teatina tengué cura de la
part coral.

La Mare Provincial i representa-
cions de totes les comunitats d'Es-
panya volgueren estar al costat de la
comunitat felanitxcra en tan joiosa
C ircumstancia.

Facem una breu referencia a l'obra
de restauració cluita a terme en
aquest casal. Tant la façana com el
claustre, que són els elements arqui-
tectònics tries característics, han es-
tat respectats i restaurats tot i que
la resta d'elements s'han hagut de
refer, com es ara els sótils —afec-
tats de termita—i moltes parets, ja
que s'ha • fet una distribució de les
dependencies més racional. Ës molt
hermós el pati posterior així com
l'escalera al primer pis, en el qual
s'ha ubicat una petita capella per a
la comunitat.

BLAU. I e Isegon premi, un viatge
per a una persona, donat per Viat-
ges Felanitx Tours, es pel número
231 color VERD.

Vigília del Corpus
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat, hi
haurà Vigília pública d'Acloració
Nocturna.

vida social
PRIMERES COMUNION

Diumenge passat reberen per pri-
mera vegada l'Eucaristia, a la Par-
ròquia de Sant Miguel, els germans
Josep i Caterina Garcia Cabot.

I al Santuari de Sant Salvador la
va rebre la nina Maria Antònia Bar-
celó Maura.

Rebin tots ells la nostra enhora-
bona, que feim extensiva als seus
pares.

JARDINERIA MIQUELS

Construed() i manteniment
JARDINS.
Tel. 583378 (nits) Felanitx

BUSCO TRABAJO relacionado con
Ia fotografía. Poseo experiencia.
Informes, Tel. 655233.

SE ALQUILA PISO en C/ Major.
Informes: En esta Admón.

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

informació local

Decoraciones MORENO
Lucidos de yeso y perlita
Techos de escayola y desmontables

TEL. 825422 	 PORTO-COLOM



PASSERER, A. C. I
Primera Comunió 	 I

Oferta d'aquaris
Nuno Sang, 14 B

Telèfon 580444

Se venden pisos i
locales comerciales

APTOS PARA DESPACHOS,
OFICINAS, TIENDAS, etc.

Con o sin aparcamiento.
Muy céntricos

Informes: Tel. 580235

SALON DE BELLEZA CATE
COMUNICA QUE A PARTIR DE LA PROXIMA SEMANA, LOS

LUNES HABRA UNA QUIROMASAJISTA DIPLOMADA PARA MA-

SAJE DE RECUPERACION, ARTROSIS, LUMBAGO, CIATICA,

ETC.

Para más información: Tel. 581384

C/. Costa i Llobera, 5 bajos

FELANITX

El Mes de Maria a Sant Salvador
Antoni Oliver

Ja fa més de trenta anys que els Creuats de Felanitx pugen a Sant
Salvador, recollint un rosari de vespres cantades en els santuaris de la
Verge, per clourc-hi solemnement el mes de maig.

I enguany, que celebram a la vida i en el cel els cent anys de la ins-
tallació de Les ProvidMcies —com si fossin un ramell— en el carrer del
Juavert, be podríem tancar el goig de la mesada recordant una provi-
<lência més: L'aparició de la Verge de la Providencia (de la que n'era tan
kit! vo t a la Mare Escales), que és moltet més jove que la de Sant Salvador.

Nostra Senyora de la Providencia va néixer a Palermo, l'illa de Si-
i diuen que fou així: Quail els teatins fundaren la casa de Sant

Josep de Palermo, hi fou destinat un germa lice, tot humil, que nomia
Vicenç. Aquest germa Vicenç era nat suvora Nàpols l'any 1558 i ben de-
jorn era entrat al convent dels teatins. I li va tocar de mestre de novicis
un home excepcional que coneixia tots els camins de la perfecció: St. An-
dreu Avení. Quan el sant hagué ensenyat al novici l'art de volar dret i
_amunt, ell mateix el va enviar a la nova fundació de Palermo. I a Paler-
mo aquell homenet dc Déu no se'n sabia aconhortar de viure lluny d'a-
quell gran sant i del convent de Nàpols. En tot Palermo no hi trobava
una branqueta on penjar la illusió dels seus ulls.

I heu de pensar i creure que un horabaixa de tardor, quan Ines viva
-es feia la punyida dc l'enyorança, un vellet com un feix de sarments i de
presses, l'atura en mig del carrer i li posa en les mans un paquet, tot
dient-li: —Germa, això es per vós; fa estona que vos ho volia donar.

Arribat a la seva cella, el germa Vicenç obrí el trossell i romangué
.embadalit: Era una pintura de la Verge. ¡Però quins ulls i quin somriu-
re! No hi havia res com allò: Er:1 com si tots els estels del cel ballassin
dins un plat. El mostra al superior i li demana permis per penjar-lo a la
seva cella. El superior, que era cl P. Tomas Guevara, li ajuda, ell mateix,
_a penjar la pintura. Aquella Madonna reia talment una font d'aigua neta,
i el seu somriure, poc a poc, prenia pels racons de l'anima del germa Vi-
cenç. Feliç i content cscola els anys de la seva vida i cada dia s'enfilava
riles pels ulls d'aquella Verge cap a la glória del cel. Va morir el germa,
tot rient, dia 31 d'agost de 1646, i deia i repetia que aquella pintura tan
plena de llum li havier duita del cel.

L'enterraren en el petit cementiri de la comunitat, baix de l'església
-que, alla dalt, s'alçava com una simfonia. Un canvi de residencia d'una
.associació, com ara els Creuats, que dirigien els teatins, fen que la pin-
tura atlas a parar just damunt d'allà on dormia el son dels sants el ger-
ma Vicenç. 1 sulla començaren a esclatar els miracles com un enfilall
.d'Avernaries. Tot-horn qui acudia alla se'n tornava amb les mans plenes
i se'n duia dins el cor una alegria nova.

Els teatins aviat trobaren nom per p aquella pintura caiguda del cel
-dins les mans del germa Vicenç: La Senyora de la Providência, l'anome-
naren. I li dedicaren una festa cada any i estengueren la seva devoció
cils, tan devots sempre de la Verge, en penjaven cópia onsevulla que arri-
'haven. Era la Mare-de-Deu feta teatina: La Mare-de-Deu de la Providetz-
-cia.

I en el segle passat la Providència volgué que ad, a Felanitx, es tro-
bassin la Verge de la Proviciencia, arribada . de l'altra illa mediterrània
i la Verge de Sant Salvador, nascuda dins les ginestes de la nostra mun-
ianya.

I fou la Mare M.a de la Providencia Escalas la que, ara fa cent anys,
.en realitza l'encontrada.

La Conseiieria d'Obres Públiques presenta una
"innolqin 	iø liscola de Músicap

Dilluns clia 20 a migdia, el Conse-
ller d'Obres Públiques Jeroni Sainz
presenta a l'Ajuntament una ma-
queta per a la futura Escola de
Música, projecte realitzat pel Ser-
vei de Vivencia i Arquitectura d'a-
questa Conselleria a petició del nos-
Ire Ajuntament.

Aquest centre s'ha projectat en
el solar de l'antic escorxador i
consta de dues construccions que
s'ubiquen a cada un dels extrems
de la façana, deixant enmig i en un
scgon terme l'edifici modernista re-
centmcnt restaurat. Aquestes cons-
truccions es comuniquen per una
galeria transparent de policarbonat
que deixa veure des del carrer l'e-
difici esmentat. La de l'esquerra,
de dues plantes, acolliria l'escola de
música, mentre que la de la dreta
albergaria l'administració. Les co-
bertes d'aquestes naus seria en la-
mina d'aram i dc forma corbada
per tal d'armonitzar amb la de l'an-
tic escorxador. Estarien dotades
calefacció i les diverses dependen-
cies de l'escola proveïdes d'aïlla-
ment acústic de plom. En total re-
presenta una superfície de 700 m 2 i
a la part posterior quedaria una
ampla zona ajardinada.

El cost d'aquesta obra se xifra en
uns 130 milions de pessetes, en el
qual la Conselleria d'Obres Públi-
ques hi podria collaborar amb uns
8 niiIions.

Quatre aulcs de dimensions dis-

Major, 28 - Tels. 582.100-582113 Fax: 582113
FELANITX

NOTICIES
El passat dia 16 de Maig ens fou concedit el títol d'IATA, es a

dir membre de la «INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASOCIA-.
TION», amb seu a Ginebra.

Què vol dir això?
Som rúnica agencia de viatges de la 'zona que esta autoritzada

per emetre bitllets internacionals .
Per quê tot això?
Perque soin l'agencia que cerca la seva comoditat, i el millor

servei per a vostè.
il inés a 171éS:

Volem informar-lo de la incorporació a la nostra societat de
VIATGES INTERCLUB.

Res es massa per a un millor servei.

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposicioncs dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

Horario: Lunes a viernes, de 16,30 a 20,30. Previa cita.
C/. Miguel Borcioy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

tintes j 6 cabines per a classes in-
dividuals, a m b els corresponents
serveis, cambra d'accés i escalera,
integren el pavelló destinat a la do-
cène ia.

Una primera impressió d'aquesta
maqueta planteja certs dubtes en-
torn a la possible pèrdua de pers-
pectiva de l'edifici de l'escorxador,
el qual méreix un tracte molt espe-
cial per la seva singularitat.

Aim') sera un tema que s'haurà de
plantejar en tot cas el nou consisto-
ri

VENDO CASA DE CAMPO de seca-
no. A 5 Kms. de Campos. En te-

. ,,rrem de 82.532 m2.

VENDO CASA DE CAMPO a 7
Kms. de Felanitx con 5 cuartones
de tierra.

VENDO CASA DE CAMPO con
una cuarterada de tierra a 5 Kms.
de Porto Cristo.
Informes, Tel. 581552 (de 12'30 a
1'30 y de 6 a 10 noche)

SE TRASPASA NEGOCIO de dieté-
tica con vivienda. Bien situado.
Informes, Tel. 582573 (noches).

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



Fábrica de material de construcción

Necesita operario
INFORNI ES: 'Fels. 580197-580269

PASSERELL, A. C.
Yorkshire Terrier 55.000 (pedigree)
Snauzer Gig@nt- - 25.000 	 »
Pastor Alemany 22.000
Moixos siamesos 4.000

Telèfon 580444
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Renault Felanitx campi de Futbol Sala
a Manacor

ut oc ares
j'g14.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Gran despliegue informativo
de TELEVISIÓ FELANITXERA en

las últimas ELECCIONES. Una
gran cantidad dc trabaj, A destajo,
que nunca será bien compensada, si-
no todo lo contrario. És lógico que
hubiera deficiencias, el directo no
da para más, y, menós cuando no se
tienen medios adecuados. Lo cierto
es que desde esta sección no puedo
más que alentar y alabar esta ini-
ciativa. Un programa realizadb . por
«FELANITX CULTURAL» que ha
demostrado que esta ahí para algo.

• Unos resultados que uno acep-
ta de buen grado, pero vienen a con-
firmar que uno no anda por la senda
equivocada. Los electores dispersa-
ron el voto, como debe ser, pero no
sabemos en estoS. momentos si de
manera consecuente. El PACTO o
los PACTOS pueden significar una
nueva andadura en el espectro del
«nostro» CONSISTORI, o todo lo
contrari. De todas formas espera-
mos que las cosas tomen un scntido
correcto para el bien de- nuatra co-

munidad, que anda pese a todo, un
tanto despistada por lo que puede
suceder en cl futuro. Un mañana que
siempre sera incierto porque es difí-
cil preveer si sera mejor o peor.
pelota esta en el alero, pero los jue-
ces y los interesados pueden decan-
tarla a un bando u otro, con un sim-
ple empujón, falta saber si cl equi-
po ganador sera un pueblo llamado
FELANITX.

• Esta en marcha cl CAMPEO-
NATO DE FUTBOLIN que organiza
«DISCO PEPS CLASS». Según noti-
cias, hay la friolera de casi un
CUARTO DE MILLON de PELAS en
PREMIOS en METALICO.

• El grupo musical felanitxer
«INTERMINABLES» estuvo actuan-
do la pasada semana en RONDA
(MALAGA) con bastante fortuna. El
próximo día 31 tenían que actuar en
PORTO-COLOM concretamente en el
«pub» «SPEED», lugar donde cuen-
tan con numerosos «fans» y seguido-
res. ¡Qué no pare la música...!

• El equipo RENAULT FELA-
NITX, capitaneado por Joan Cam-
pos y entrenado por Pepe Alejo, se
acaba de proclamar campeón del
prestigioso torneo de Futbol Sala
de Manacor. ¡Equipo de campeo-
nes!

• Refiriéndonos a un gadget pu-
blicado anteriormente, en donde
nos quejábamos de la falta de
sponsors para los pilotos locales de
automovilismo, queremos puntuali-
zar que la casa FIAT es una excep-
ción, ya que ha aportado una gran
ayuda a este deporte. Mil perdones

Martorell.

SUPLENTE

Acaba de finalitzar el Torneig de
Penyes de Futbol Sala 1991 de
Manacor, on l'equip felanitxcr
RENAULT FELANITX s'ha procla-
mat digne guanyador. Un equip for-
mat per Pere Galmes, Joan Cam-
pos, J. Martinez (delegat), Alejo
(entrenador), Antoni Fiol,
Antoni Beas, Pere Leandro, Antoni
Cano i Francesc Mayoral. El tor-
ncig ha estat molt disputat, i l'e-
quip local de 17 partits jugats n'ha
guanyat 13 i n'ha perduts 2. Ha

aconseguit 145 gols, amb una mitja
de 8'2 gols per partit, i tan sols
n'ha encaixat 75.

Ilan participat 18 equips bastant
bons i els sis primers llocs de la
classificació foren així:

1.—Renault Felanitx. 28 punts.
2.—Pub Can Marc. 26 punts.
3.—G. Galletero. 26 punts.
4.—Servigrup. 25 punts.
5.—Plus Gràfic. 25 punts.
6.—Autolavado Felanitx. 24 punts.

Marino Talavante

••••••••••••••••••
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Y ADEMAS

PARA TODOS LOS TURISMOS
C	 OR 	 S 	 A

PTAS.*
ENOS

SIN CONDICIONES
•100.0

INGENIERIA ALEMANA A.TU ALCANCE
Stibete a la nueva gama Corsa. Joven, dinámica, divertida... 36 versiones que van
contigo, que vienen con todo.	 -
Nuevo diseño interior y de salpicadero. 3,4 o 5 puertas. Hasta 100 CV de potencia.
Y la posibilidad de financiar tu nuevo Opel Corsa a traves de Opel Credit.
Elige ya tu nuevo Opel Corsa.

P. V. P. desde
1.034.000 Ptas.*

UE EL CORS

.........................

Tradicionalmente ecológicos.
Cuando quiera, sin plomo.

Precios recomendados por el fabricante (Peninsula y Baleares)
Transporte. IVA y gastos de pre.entrega incluidos No incluido
descuento de 100 000 ptas (Promocion válida para todos los
Corsa en stock comprados y matriculados durante este mes )
Ventas a flotas. consulte a su Concesionario Oficial Opel Cuente.
ademas, con las excelentes condiciones de Financiacion y Leasing
ofrecidas por Opel Credit. Opel Leasing y Opel Renting

•

. .

	1 II Le esperamosj

Ctra. Palma-Má, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).
CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A..

Carrer Campos, 51. Tel. 58 15 21. FELANITX.
Concesiona rios ( )11c ia les

Mejores por experiencia
OPEL 1L........■wwwwwww•e"



PELUQUERIA PILI UNISEX
Abierto de lunes a sábado

HORARIO: MAÑANAS DE 9,30 A 13 H.

TARDES, DE 16 A 20 H.

DEPILACION A LA CERA
C/. CORP MARI, 11	 TEL. 824086

CALA MARSAL — PORTO-COLOM

COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

NECESITA:
Relaciones públicas
Asistente/a Dirección
Camareros

Tel. 643085 . : (horas o ficina)

El 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

FELANITX

c1( FUTBOL
2.. REGIONAL

Silorta 1 3 - Algaida 2
VICTORIA N1ERESCUDA!

Victòria merescuda del conjunt
local clavant un difícil Algaida. Un
resultat que molts no esperaven de-
gut a les boixes que registrava el
nestre conjunt. Cal destacar l'entu
siasme que posaren tots cis juga-
dors, deixant molt bona boca en
els afeccionats. Lo millor del partit

sens dubte respectacularitat
dels gols. L'1 a 0, fou obra de Gas-
par de sobèrbia testarada, cl 2 a 1
de Julia Garcia des de 45 metres i
degut a que el porter estava avan-
çat, el 3, a 1 de J. Barceló en ju-
gada molt ben elaborada. En re-
sum, que malgrat la Maki campanya
cluita a terme, l'afició se n'anà con-
lenta de Sa Lleona. Esperem que
Party que ve hi hagi más sort.

Alineació: J. Adrover, J. Barceló,
Antich, Barceló, A. Vacas, Muñoz,
M. Roig (Palmer), Carrasco (J. Gar-
cia), A. Adrover, Dino i Roberto.

R. Roig

Infantils COPA PRESIDENT
PORRERES, 1 - S'HORTA, 2

Merescuda victúria del conjunt de
-S'Horta davant un difícil Porreres.
'Cols de Tomeu Roig. El nostre

amb aquesta victòria aspira a
ser el campió d'aquesta Copa Presi-
dent. Esperem avui dissabte gua-
nyar per una diferencia de sis gols i
aconseguir l'objectiu.

Avui a les 17'30, a Sa Lleona,
S'Horta-España.

R. Roig

C. D. S'Horta
La Junta Directiva del C:D S'HOR-

TA, comunica a los Sres. Socios, que
el dia 8 de Junio de 1991, a las 21 h.
en primera convocatoria .y a las 21'30
h. en segunda convocatoria, en cl Sa-
lón Parroquial se celebrará la Junta
General Extraordinaria.

Orden del dia:
— Lectura acta anterior.
—Situación Económica del Club.

Altas y Bajas de Socios.
Organigrama Club (todos los
equipos).

— Renovación junta directiva.
— Posible equipo de Juveniles.
— Aprobación cuotas temporada

91/92.
— Ruegos y preguntas.
Por el bien del futbol de S'Horta

rogarnos su asistencia.
Se ruega puntualidad.
S'Horta, 24 de mayo de 1991.

La Junta Directiva

BUSCO CHICA para trabajo domes-
tico en Porto-Colom .
Meses de agosto y septiembre.
Informes, Tel. 465555 (a partir
20 h.).

CAMBIARIA ALQUILER de mi vi-
viencla amueblada, en Colonia
Sant Jordi, por idem en Felanitx,
6 meses o más.
Informes, Tel. 655233.

Futbolet Escolar
L'EQUIP BOUT. LAS PALMERAS

ES DESTACA
Resultats de la 3. jornada.

Benjamins
Talleres San Agustin, 2

Fotos Sierra, 0
Iniciació

Bout. Las Palmeras, 4
Tot Pell, 2

A falta de dues jornades a la ca-
tegoria d'Iniciació, l'equip de Bout.
Las Palmeras, entrenat per Xisco
Blanco, encapçala la clasificació. A
Ia categoria ciels Benjamins, hi co-
mença a despuntar un equip líder,
el Talleres San Agustin, entrenat
per Simon Sierra.

CLASSIFICACIO
EQUIP

J GEPFCP
1.—Bout.
Las Palmeras 3 2 1 0 9 5 5
2.—Forn
Las Palmeras 2 1 0 1 6 6 2
3.—Tot Pell 3 0 1 2 7 11 1

Golejadors:
1.—Xavier Fontanet.
(Bout. Las Palmeras). 8 gols.
2.—M.A. Illescas.
(Tot Pell). 5 gols.
3.—Antoni Barceló.
(Forn Las Palmeras). 5 gols.
4.—J.M. Cira. (Tot Pell). 2 gols.
5.—Andrés Leandro.
(Forn Las Palmeras). 1 gol.
6.—Carlos Zamorano.
(Bout. Las Palmeras). 1 gol.

CLASSIFICACIÓ BENJAMI
EQUIP

1.—Tall.
J GEPFCP

San - Agustin 3 1 2 0 10 8 4
2.—Perruq.
Kiska 2 0 2 0 7 7 2
3.—Fotos
Sierra 3 0 2 1 5 7 2

Golejadors:
1.—David Campos.
(Tall. San Agustin). 9 gols.
2.—Jose Garcia.
(Perr. Kiska). 6 gols.
3.—Jose L. Rodriguez.
(Fotos Sierra). 4 gols.
4.—Ismael Alvarez.
(Fotos Sierra). 1 gol.
5.—Antonio Garcia.
(Penn. Kiska). 1 gol.
6.—Vicenç Blanco.
(Tall. San Agustin). 1 gol.

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-COLON! La 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

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

SE NECESITA JOVEN con carnet
de 2.a.
Informes, Tel. 580180.

ji; BASQUET

L'«AUTOCARES GRI IMALT»

S'acaba la temporada amb l'objec-
tiu assolit a la fi: maintenir la 3 •a

divisió per part dc l'equip «Autoca-
res Grimalt» del Club Joan Capó. I
aixO que la cosa s'havia posat força
complicada. Cada un dels 6 partits
de la 2.. fase i de la promoció han
estat una autentica final.

Peril) encara Ines diticil s'havia po-
sat la situació quan el diumenge, en
el clescans, cis visitants anaven per
clavant amb un empegue'iclor 14-17.
Costava molt anotar als dos equips.
Els felanitxers dominaven, però el
parcial de 0-8 dels minuts finals del
primer temps capgira el resultat.

El segon temps va ser una altra
història. El quintet local, molt aids
mentalitzat i mes lluitador, volgué
deixar clar quin era l'equip de supe-
rior categoria i agafa ja de tot d'una

conserva la categoria

el comandament de l'encontre i se
posa anib un inz'ixiin avantatge cle
14 punts (40-26, zinnia 34). Els po-
biers encara pegaren una espolsadä
i s'acostaren perillosament fins a 4
punts (43-39). Unicament el minut
final va ser tranquil.

Destaquem el «cinc» que jugà qua-
si bé tot el segons periocle: Perelló,
Maimú, Boyer, Julia i Amengual.
Aquest clarrer, en Guillem, torna a
ser l'element clecissiu amb 23 punts,
16 rebost i 4 taps.

Capitol apart pel públic que va es-
tar animadissim i que tingué un pa-
per ben destacat.

En una propera edició els dona-
rem un resum de la temporada 90-
91.

LARRY CISTELLES

Autocares Grimait, 53 - Sa Pobla, 45



PSOE
L'Agrupació Local del PARTIT SOCIALISTA de les ILLES

BALEARS - P.S.O.E., mitjançant aquesta nota, vol agrair pública-
ment als ciutadans del municipi de Felanitx la seva participació
a les Eleccions Municipals celebrades diumenge passat. D'una ma-
nera especial volem donar les gracies als qui votaren la nostra
llista, donant així suport a un projecte que, pensam, pot contribuir
eficaçment a dinamitzar i democratitzar la política local i
lament, cstablint un diàleg permanent i positiu amb els ciutadans
i les institucions.

Durant els propers quatre anys, els homes i les dones compro-
mesos amb aquest projecte continuaran treballant, en el govern
municipal o en l'oposició, estimulats per la bona acollida que els
electors han dispensat a la nostra candidatura.

Gracies a tots.

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

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

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

Miguel Borcluy,.22-1°.—FELANITX

FELANITX

Colon's a la Sala
MOLTES DE GRACIES
ALS 1.143 QUE CREUEN
AMB COLOMS A LA SALA

Quatre anys de feina han servit
per a fer conscients a 411 ciutadaris
del terme de Felanitx; conciencia de
la realitat del mal govern municipal
i conciencia de que la nostra opció
s neta i honesta. A tots moltissimes

de gracies.
Ara, a l'hora de repassar els en-

certs i errors hi trobam:
1.—La feina feta ha servit per aug-

mentar prop del 60% de l'electorat.
2.—Tots i cada un dels 1.143 vots

sán vots conscients.
3.—Els vots concients no han es-

tat suficients per augmentar la re-
presentació de COLOMS A LA SALA
dins l'Ajuntament.

4.—Les eleccions no es guanyen
fent feina quatre anys, es guanyen
allisant el pèl a l'electorat.

0 sigui, que ens trobam satisfets
per haver augmentat els vots en
prop del 60%, però a la vegada tro-
barn qtle el fet d'haver fet una cam-
panya sense anar casá per Casa a
xuclar vots com han fet els altres
grups, fent votar fins i tot a perso-
nes no conscients i malaltes sense
capacitat de triar el vot, aixe, ha fet
que la nostra feina no hagi estat a
bastament com per tenir un altre
Regidor del nostre grup a La Sala.
Per tant l'honradesa, la netedat i
honestedat tota sola no guanyarà
mai les eleccions.

Repetim, moltissimes gracies a
tots. Seguirem fent feina amb l'es-
perança de que el PP no governi Ines
a Felanitx, perquè si això succeïa,
ens hauriem de mudar de planeta.

Dra. Llucia Caldentey
Comunica el tractament del dolor i

Ia inflamació.
ARTROSSIS (cervical, genolls, dorsal, etc.)

LUMBAGO - CONTRACTURES MUSCULARS - CONTUSIONS
ESGUINCES, etc.

Tarnip6 recorda la creació de PAR-
TIT MOIC,

PER A MES INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464

Introduce la pasión en tu vida
Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedaras atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases mós la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

•

VERSIONES CILINDRADA
(c c.)

POT. MAX.
(CV.)

VEL MAX '(Km/h.)

ACE LERAC1ON
0 +.100 Km/h.

(smg )

CONSUMO
. a 90 Km/h

(1/100 Km.)

UNO 4.51S 315 p 999 45 145 17,00 4,60 1 4,30

UNO 60 S315 P I .108 57 155 13,90 4,50

UNO SELECTA i.e 5 p. 1 372 72 157 14,00 5,40

UNO 70 SX ■ e 315 p I 372 71 170 11,40 5,20

UNO TURBO ■ e 3p 1 372 118 204 7,70 5,80

UNOD/DS3/5 p 1 697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

AUTOS MART ELLS. A.9
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. TECNOLOGIA LIDEP




