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Medalla
«Ciutat de Felanitx

«Per ajudar, vull veure números» me digue un bon amic que estima
de bon de veres l'Església. Sí, hi estic ben d'acora Hi ha d'haver trans-
parencia total' i consider un deure meu explicar com i "amb que s'ha fet
l'obra. Esper que així m'ajudin a dur millor la meva carrega. •

Dia 18 de novembre de l'any passat la Comissió de Govern del nostre
Ajuntament acorda concedir que es pogués dur a terme la restauració de
Ia façana del \ Convent, segons el pressupost fet per l'arquitecte Cristòfol
Bennassar i el mestre d'obres Lázaro Méndez, que suposava la quantitat
de 3.307.283 Pts. amb l'opció a les subvencions pertinents de l'Ajuntament
i de la Conselleria de Cultura.

En pl projecte, els baixos havien de ser de mares de Sa Cornerma,
però va ser el parer de tots els responsables, amb el vist i plau del senyor
Batle, que es fes de pedra viva de Binissalem, perquè el nostre monu-
ment del Convent mereix que el que es faci sigui amb els materials més
nobles i bons.

Gracies a la bona direcció de l'arquitecte,:que sempre ho .ha fet gra-
tuïtament i a l'interès i perícia del bon mestre d'obres, s'ha 'let la refor-

ema de manera digna i que té el beneplàcit de tothom.
Les despeses han estat les següents:
Factura de Construccions Méndez
Factura Massuti Sans& SA.
Factura Elèctrica Vicens (Endemés de la instalació dels fa-

nais a l'entrada, amb bombetes de poc consum, hagut de,subs-
tituir un reflector dels grossos i adobar altres focus i 'cordons

Factum dels fanals tipus mallorquí
Factura de la Fusteria de Artesania,
Pressupost per l'adob de les portes

vista i que s'ha de fer de seguida

Entrades:
Aportació que farà l'Ajuntament
Subvenció que donara la Conselleria de Cultura
Venda del llibre «Doce años...»
Donatius

,	 4.286.332

1.102.428
1.102.428

850.000
250.000

Total	 3.304856
Falta la quantitat de 981.476 pessetes que s'haurà de recollit:,amb la

venda de més, llibres, donatius i collectes.
Les gracies més expressives a l'arquitecte, al mestre d'obres i treba-

lladors i a tots els qui han ajudat amb els seus donatius o amb la propa-
ganda i venda del llibre donat per l'autor per aquesta finalitat. Que Dar
vos ho pagui.

L'Ajuntament haura de fer la voravia aquest estiu, de lo contrari no
esperi les faci bona cara St. Agustí el dia de la seva festa.

A. Fiol

3.817.343
114.000

127.157
•22.860

S.L. 	 •	 4.972
perquè quedin llenya

;1J 	200.000
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Es reparti el superàvit. Oenegat un local per
	

La reforma de /a façana del Convent de
millorar el servei de Correus del Port

	
Sant Agustí

Primera plenaria sense la presèn-
cia del grup Coloms a la Sala, la
qual ens oferí la singularitat de que
s'aprovassin dos punts amb els vots
de l'oposició i l'abstenció del grup
governant. Sebastià Lladó, estrena el
seu nou paper decisori dins la Cor-
poració i juntament amb el PP acon-
seguí treure algunes partides de dins
l'habilitació de crèdits amb càrrec
al superavit.

La minuta era integrada per 23
,punts, molts ells de trarnit. D'entre
els que precisaven. aprovació nomes
se'n rebutjaren tres, un es deixà a
sobre la taula i molts dels que s'a-
provaren ho foren per trriantrattat.

Es reparti el «remanent líquid de
tresoreria» (llegiu superavit) en des-

:peses realitzades a la passada legis-

El passat dia 27 de març varen
començar les obres de construcció
del pavelló cobert de l'ampliació de
la zona esportiva de Sa Mola, se-
gons projecte dels arquitectes se-
nyors Josep Casasayas i Artur Vila.

El pavelló constarà d'una sala
'principal que, amb la incorporació
d'unes cortines móvils, podrà trans-
formar-se en tres pistes transverSals.
A la pista principal s'hi podran
practicar els següents esports: Bas-
guet, handbol, voleibol, futbol sala
i tenis. A les pistes transversals, s'hi
podran fer competicions federades
de badminton, i entrenaments de
bàsquet i voleibol.

latura i amb altres inversions con-
siderades necessaries i urgents, així
com per cobrir el percentatge de
l'increment de FIVA de les partides
amb previssió de fons.

D'entre els assumptes ,tractats po-
dem fer esment a la denegació de la
solicitud de 13rr-roda—de1 servei de
recollida de ferns i a l'aprovació del
plec de condicions per una nova ad-
judicació del servei. També s'apro-
va el plec de condicioris per a la sub-
hasta de les instaHacions del Parc.
I l'oposició, per part del PP i el re-
gidor del CDS Sebastià Lladó, a que
es cedís a precari part de l'edifici

-de la Duana de Portocolom a Cor-
reus per tal de millorar el servei i
despatxar unes hores diaries al pú-
blic del Port.

A iniciativa del batle de Campos
Sebastia. Roig, sembla que es podria
crear una plataforma per defensar
l'autovia de migjorn, un projecte
que, com sabeu, ha suscitat l'oposi-
ció frontal dels manacorers i ara
també sembla que la del PSM.

En aquest sentit el batle de Fela-
nitx Miguel Riera ha manifestat la
necessitat i la intenció de donar su-
port a la iniciativa de Sebastià Roig,
tota vegada que considera que
aquesta via es molt important pel
desenvolupament econòmic i social
de tota la comarca.

El pavelló calier de la Una plataforma per
zona esportiva de • 	 ilefensar l'autovia de
Sa Mola 	 migjorn

CLUB D'ATLETISME OPEL FELANITX
LAMENTABLE MARATHO

«PLATJA DE PALMA»

Es una llàstima que la marathe,
amb més solera de l'illa hagi tocat
fons. Tan sols s'inscrigueren 43 at-
letes i n'arribaren a meta 27, entre
els quals, en Victor Martínez arribà
en 56 hoc de la categoria veterans
amb un temps no molt bo de 3 h.
12'.

La pèssima organització que any
rera any s'ha duit a terme acabara,
si no es posa remei, amb el millor
circuit que tenia a Balears per la

marathó, ja que el seu recorregut
es pla, molt entretengut i aquesta
epoca molts turistes animen els cor-
redors, fent que l'esforç sia més bó
d'aguantar, tot lo qual, si no fa vent,
facilita que es puguin fer bones
marques.

Desitjam que l'any que ve es posi
remei a l'organització i no desapa-
reixi aquesta entranyable prova.

CAMPIONAT D'ESPANYA
DE GRAN FONS (Valladolid)

L'infatigable Sebastià Adrover
El 5 d'abril tingué lioc a Vallado-

lid, ciutat amb una excellent tradi-
ció esportiva, el Campionat d'Espa-
nya de Gran Fons. L'organització va
ser esplêndida, amb bona tempera-
tura per la prova, però amb un poc
de vent. Acabaren la cursa 230 at-
letes, entre ells nou de les Balears.

En Sebastià Adrover va ocupar el
Hoc número 10, amb un temps d'l
h. 18' 50". Creim que el temps es
molt bo ja que va encaminat a cór-
rer a la marathó de Lorca el pro-
per dia 10 de maig. S'estan prepa-
rant per aquest marathó en Miguel
Nadal, en Paco Algaba i en Joan
Tur.

M.A.C.

I Diada de Fútbol Sala
Aleví

Demà diumenge dia 12, al Camp
Municipal d'Esports de Sa.Mola, se
celebrarà aquesta Diada d'iikvins, a
Ia que prendraripartgoi* equips
APA St. Alfons/Bar ets Arcs, U.D.
Marratxí, CoHegi St. Bonaventura i
APA Col. St. Alfons/Peluquería Kis-
ka.

L'esdeveniment començarà a les
16 hores i comptarà amb el suport
dels pares i diverses cases patroci-
nadores.

Hi sou tots convidats.



SANTORAL

Dis. 11 St. Estanislau
Diu. 12 Diungienge -cle Rams.
Dill. 13 St. Hermenegild
Dim. 14 St. Tiburci
Dim. 15 St. Telm
Dijous Sant, 16 Sta. Engràcia
Divendres sant, 17 St. Anicet

LLUNA

Llunap lena dia 17

COMUNICACIONS
AUTOCRS

Felanitx • Palma: Dies feiners.
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diurnenges j fes-
tus, a les 8, 14 J. 19 11

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

Felanitx-Portocolom: Dies fel-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 117 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 8'30
excepte dissabtes, Diumenges a
les -11.15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Horta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELEFONS D'INTERPS

Ajuntament: Oficines, 580051,
580080 i 580365. Policia local
582200

Funerltria Felanitx
-	 580448-581144

Ambulàncies
581715 - 580051 • 580080

Servet mèdic d'urgències 5802M
Gufirdia Civil 580090
Servei de Grua, Tel 581145
Centre primers auix•lis
Creu Roja	 582885

francesc de Sales Garau nina
NOTARI

va morir a Felanitx, el dia 6 d'abril de 1992, a l'edat de 78 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva esposa Elisa Miguel Diez; tilla Maria; gendre Sebastiá Cruellas Rosselló; néta Maria;
cunyats Solita i Enric Miguel Diez i Catalina Nadal Bujosa; fihlols, nebots, cosins i els filtres pa-
rents vos demanen que volgueu encomanar la seva anima a Déu.

' Casdmorttiõri: C. Major: -68

Miquela Odrover mas
va morir a Felanitx, el dia 4 d'abril de 1992, a Pedat de 86 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva tilla Maria Barceló Vda. de Juliii; néts Bernat, Antoni i M.  Antônia; nétes politiques
Catalina Estelrich i Gini Smit; renéta M." Glôria; fillol Mateu Mas; germanes politiques, nebots,
cosins i els altres parents vos demanen que la volgueu tenir present en les vostres pregáries.

Casa mortuòria: C. Marian Aguiló, 15 1
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
SemeStral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.073

ASSISTLNCIA SOCIAL
Aquesta setmana passada, els Ser-

veis d'Assistencia Social de la Sala
han rebut del Ministeri d'Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació, mitjançant
l'oficina provincial de la Creu Roja
Espanyola, els productes que es re-
lacionen a continuació:

414 quilos de galetes.
110 quilos de carn.
252 litres d'oli.
150 quilos de formatge.
220 quilos d'arròs.
Aquests aliments son distribuïts

pel Servei d'Assistència Social, que
treballa en connexió amb l'entitat
«Cáritas» per tal d'evitar uta dupli-
citat d'actuacions i aconseguir una
major eficácia.

BATLIA
Divendres passat, el Batle va as-

sistir a la trobada que va tenir lloc
a la Conselleria de Cultura del Go-
vern Balear en què es va tractar de
la creació d'una xarxa de tècnics de
'patrimoni histbrIc que 'tendrien cüra
de la custòdia i conservació de tots
els elements etnològics, arquitectei-
nies, arqueològics i documentals del
municipi.

El mateix dia, a la seu del Par-
lament Balear, va acudir a una reu-

INFORMA
fio amb la Directora General de la
Vivenda del Govern Central i, a les
5'30 del capvespre, a la darrera ter-
túlia organitzada per la Llar del
Pensionista. Els assistents varen te-
nir ocasió de fer tota mena de pre-
guntes relacionades amb distints as-
pectes de la gestió municipal.
ELS TRASPASSOS DE
FINQUES RUSTIQUES

A les oficines de la Sala, Negociat
d'Urbanisme, se gestionen els tras-
passos de finques rústiques a par-
tir de les 10,30 hores.

Els interessats han d'aportar: una
còpia de ¡'escritura pública, el Do-
cument Nacional d'Identitat, el Nú-
mero d'Identificació Fiscal i el dar-
rer taló de la contribució abonat.

EL CONCERT DE PASQUA
El diumenge de Pasqua, a les 12

horca, a la pla;a de S'Arraval, la
Banda de Música de Felanitx oferi-
rá cl tradicional Concert de Pas-
qua. Dirigida per Pascual V. Martí-
nez oferirà el següent programa:

Amades Alabau
(Pascloble) 	 Teixidor
En un mercado persa 	 Ketelbey
Marxa militar 	 F. Schubert
Dances hongareses
núms. 5 i 6 	 Brahms
Vaudeville (Suite) 	 Scheffer

West Side Story 	 Ben csttin
Pepita Greus
(Pasdoble) 	 Pérez Chovi

VENDO FINCA RUSTICA en Fela-
nitx, Son Bollás (carra. Son
Valls), cerrada de pared seca. 3'5
cuarteradas aprox. Con edifica-
ción a reformar y cisterna. Fácil
acceso. Precio a convenir.
Informes, Tel. 653908 (noches).

S'ARREGLEN PALMERES.
Informació: Tel. 583378.

AiL

OPEL FELANITX - Julià Automóviles, S.A.
COMUNICA A SUS CLIENTES
que con motivo de las fiestas-de Semana Sarità y Pascua manten-
drá turnos de atención al cliente, tanto de talleres como de ofi-
cinas. Jueves Santo, por la mañana de 9 h. a 13 h. Sábado Santo,
el mismo horario. Lunes, segunda fiesta de Pascua, cerrado todo
el dia. Tel. 581521.

OPEL FELANITX, 10 -años a su servicio.



FELANITX

PROGRAMA DE SETMANA SANTA
CELEBRACIONS LITURGIQUES

DIUMENGE DE RAMS
ESGLESIA PARROQUIAL

Misses a les 9, 10,30; a les 12: Bem_clieció de Rams, processú i missa
cantada, i a les 8 del vespre missa.

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

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 8 missa. A les 11,30, Benedicció de Rams i missa cantada.
A les 7 del capvespre, missa.

DILLUNS SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 9 del vespre CELEBRACIÓ SACRAMENTAL DE LA PENITEN-
CIA, per a iota la comunitat. Hi haura sacerdots.

DIMARTS SANT
ESGLESIA DE SANT ALFONS

Dimarts Sant e les 9,30 del vespre, sota la direcció del P. Antoni Oli-
ver Monserrat, introducció del tridu Pasqual.

. AIntervindrà la Capella Teatina.

DIMECRES SANT
A LA CATEDRAL DE PALMA

A les 7,30 del capvespre, MISSA CR1SMAL, amb tot el presbiteri de
Mallorca juntament amb el Sr. Bisbe.

DIJOUS SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 7 del vespre, MISSA DE LA CENA DEL SENYOR, lavatori de
peus i proclamació del sacerdoci, de l'Eucaristia i del manament
nou de l'amor, finalment processó al Monument.
Després de la processa ADORACIÓ NOCTURNA. Es convida a totes
les associacions.
Pels joves a les 24 h. Pregaria juvenil a l'antiga església restaurada
de la rectoria.

ESGLESIA DE SANT AGUST1
ies_6,30 del capvespre;Inissa eantada•i- lavatori-de peus-.- -

Després de la processó, Adoració Nocturna.
ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 7, missa cantada, homilia i processó al monument.

DIVENDRES SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 9 del mati, CANT DE LAUDES.
A les 11, Pregaria pels nins de Primera comunió.
A les 7 del vespre, CELEBRACIÓ DE LA PASSIO I MORT DEL
SENYOR. Oració universel, -adoració de la creu i comunió.
A la nit, pels joves, PREGGARIA JUVENIL a l'antiga església res-
taurada de la rectoria.

ESGLËSIA DE SANT AGUST1
A les 6,30 del vespre, CELEBRACIÓ DE LA PASSIO DEL SENYOR.

ESGLE.SIA DE SANT ALFONS •--
A les 7 del vespre, CELEBRACIO DE LA PASSIO DEL SENYOR.

DISSABTE SANT
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 10 del vespre, SOLEMNE VIG1LIA•PASQUAL.
Benedicció del foc non al replà, renovació de les promeses del bap-
tisme i missa solemne.

ESGLËSIA DE SANT AGUST1
A les 9 del vespre, VIGILIA . PASQUAL I MISSA.

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

DIUMENGE DE PASQUA
ESGLESIA DE SANT AGUST1

A les 8,30, missa i processó de l'Encontrada i a les 7
Missa.

ESGLESIA PARROQUIAL
Misses a les 8, 12 i 8 del vespre.
A les 9,15, arribada de la PROCESSO DE L'ENCONTRADA a la Pla-
ça de Santa Margalida. MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA.
Cantara la CORAL DE FELANITX.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 8, Missa de torn.
A les 11,30, Missa cantada, i a les 7 del capvespre, Missa.
A les celebracions litúrgiques de la  Parròquia cantara:
EL COR PARROQUIAL.
A les celebracions litúrgiques de l'església de Sant Alfons cantara:
LA CAPELLA TEATINA.
A les celebracions litúrgiques del Convent cantara:
LA CORAL DEL CONVENT.

CELEBRACIONS POPULARS
VIA CRUCIS

El Diumenge del Ram, a les 5 del capvespre, Via Crucis en el canif
del Calvari, que partira de la Primera Estació.

DAVALLAMENT
El Divendres Sant, a les 9,30 del vespre, a la escalinata i replà de la

Setmana Santa

«A 6etsniani tas s'amn»
raulcs que neixen en el bessó che la
realitat.

L'agonia de Jesús dura fins a la
fi del món. I encara no ens n'havem
adonat de que totes les cares sún
Ia seva cara i totes les tristors són
Ia seva tristor. Mentre la mar dc
l'agonia li puja i puja pcl riu de la
sang, al seu costat els qui creim en
ell dormim i roncam, com els após-
tols de l'hort. I es que al seu cos-
tat encara es molt millor dormir que
estar despert, si horn vol viure tran-
quil. Ja ho deia sa mare: «Aquest
atlot es fa massa enemies, i els ene-
mies tornen sempre».

Aquests dies en què la seva passiú
i la seva agonia recorren els carrers
de la vila i els caminois de l'emoció
intima, seria bo obrir els ulls tant
com poguem. Prendre's la vida se-
riosament és una vertadera passió;
però també l'única manera d'encen-
dre per tots els cantons de la vida
els festers de la llum pasqual.

Quan el sol es pon, a la vila, i corn
més es perd a l'entrelluu, la seva
claror rossa de cabell d'or s'ajassa
sobre el Replà, i just com si cada
horabaixa fos l'albada pasqual, la
llum daurada s'espolsa una mica i
sense descompondre un plec,

1_ dolça, s'enfila i s'enfila fa-
çana amunt. Ara es a les columne-
tes del batiport; després, sense
pressa, corona el portal; suara ja es
al peu ! de lai,corba de la claraboia;
ara esclata en colorins en els seus
vidres; ja arriba a la cornisa del
darrer rectangle, s'encamella per la
balconada i les finestres com un at-
lot guitzer, passa el rellotge i en un
darrer bot àgil de gasela ja s'ha fet
seu l'escut on riu tot FeIanitx.

Ai que ho és de dolça a la faça-
na de la parròquia la Ilum de la
tarda —ide la tarda' o del dia?—;
ai quina pessigolla d'emoció el camí
de la Hum enfiladissa. Però, (lés la
Ilum o és l'ombra 'la que s'enfila?

Així es Jesús i l'home; així es la
mort i la reSsusrrecció; així és
aquesta vida i l'altra vida. Mentre
en l'agonia de l'hort la pasqua es
congria, els seus amics millors dor-
men un so.

Antoni Oliver, C.r.

Parròquia, la Croada de l'Amor Diví cuidara de representar Passos
de la Passió i el Davallament amb efectes luminotècnics.
Obrirà aquest acte la Coral de Felanitx.

PROCESSONS
DIJOUS SANT, a les 9,30 del vespre, PROCESSO que seguira el se-
güent itinerari: Plaça de Santa Margalda, Major, Mar, Plaça Arraval,
Juavert, Convent, Guillem Timoner, Via Ernest Mestre, Plaça d'Es-
panya, 31 de Marc; i Plaça de Santa Margalida.
DIVENDRES SANT, després del Davallament.
Processa de l'Enterrament: Plaça dc Santa Margalida, Major, Mar,
Proïsos, Convent, Horts, Nuno Sanç i Plaça de Santa Margalida.

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

DIUMENGE D EL'ARGEL
A Sant Salvador, Missa i Festa Popular sota l'organització de la Llar
de la Tercera Edat, Cercle Recreatiu i M.I.J.A.C., «Casa de Extrema-
dura» i el patrocini de l'Excellentíssim Ajuntament.
A les 11,30 hores, Concert per la Banda de Música.
A les 13 hores, Missa Solemne i cantara la Coral de Felanitx.
Després dinar i Festa Popular.

COMISSIÓ DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE FELANITX

del vespre,

«Fins a la fi del món Jesús esta
en agonia; ningú no hauria de dor-
mir en aquesta hora» — escrivia
Pascal.

«Maria ja ho havia dit i redit a
Josep:

acabara malament.
Feia trenta anys que la pau i la

felicitat habitaven la casa.
Però ara era ben evident que allò

no podia durar; no podia acabar bé
mai.

Ell s'havia fet massa enemics, i
això no és gens prudent: els ene-
mies que horn es crea, prest o tard,
horn sels troba davant.

Feia nosa a massa gent.
I a la gent no li agrada que li fa-

cm nosa». 	 ,
Així diu Péguy que debanaven

sant Josep i Maria quan Jesús feia
miracles, posava semblances que bo-
fegaven la pell o amollava paraules
que queien com a pedrades damunt
Ia :cara dels fariseus. I quan aquell
atrevit va ressuscitar Llàtzer, no tin-
gueren más acudit que tallar curt i
decidiren matar Jesús i matar tam-
bé Llàtzer al que Jesús havia ressus-
citat. ¡Uns donen la vida i altres do-
nen la mort!

Jesús sempre es situa al bell mig
de totes les bregues i aferrissades i
en reb totes les mamballetes, les que
el cerquen i 'les que no el cerquen;
si se'n perd qualcuna encara cau da-
munt 'ell. No hi ha en el man cap
tropell ni baralla que ell no hi sigui
enmig. No es possible pegar un es-
clafit a una cara, que no feri la seva
cara; no es possible humiliar una
persona sense humiliar-lo a ell; no
es pot maleir o assassinar a qualcú
sense maleir o matar-lo a ell. I el
criminal més vil i més gran que vul-
gui carregar una bufetada sobre la
més innocent de les galtes es veu
obligat a manllevar la cara a Jesús
per descarregar-hi el seu cop. Si no
fos així, la galtada no arribaria mai
a terme i romandria penjada en
l'aire, dins l'espai infinit dels estels,
pels segles dels segles, fins que arri-
bas a trobar aquella cara... que sem-
pre perdona.

Aquestes paraules estremidores de
Léon Bloy no san paraules buides;
són paraules poétiques, això és, pa-



'Noticias
C./. Convent, 37 — Tel. 581844

Distinguido cliente: Le anunciamos que ponemos en marcha
durante todo el mes de ABRIL el PRECIO SORPRESA que usted
tendrá que encontrar dentro de nuestro establecimiento.

Un ejemplo de los productos y precios que podrán encontrar
en días distintos de esta promoción:

— LEJIA CONEJO 1 L. 10 ptas.
— SUAVIZANTE LENOR pack 500 25	 »
— DERMO SANEX 900 199 »
— DETERGENTE ARIEL 4 Kg. 595

Durante esta promoción se irán cambiando los productos de
PRECIO SORPRESA.

Nota: Recuerde que seguimos en nuestra sección de cosmé-
tica con la promoción especial GISELLE DENIS.
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El proper dissabte no sortirà el
(Felanitx»

Com es habitual, el proper dissab-
te dia 18, dissabte de Pasqua, no hi
haura edició d'aquest setmanari. Sr
Déu vol, el proper dia 25 d'abril ens
tornerem posar en contacte amb els
nostres lectors.

Nova botiga de confecció
Dijous de la setmana passada fou

inaugurada una botiga de confecció
d'home i dona en el número 23 del
carrer Major.

El nou establiment porta l'indica-
tiu de «9 DISSENY» i ofereix, en el
marc d'un, local totalrlient . renovat
per a aquesta activitat, una compli-
da gamma de marques de prime-

ra lima dins el ram.

La Premsa Forana inaugura la
seva seu

Dissabte passat horabaixa l'Asso-
ciació de la Premsa Forana de Ma-
llorca féu festa sonada a Sant Joan
amb motiu de la inauguració de la
nova seu.

A l'esdeveniment hi foren presents
el President Cafiellas, el del Parla-
ment Cristòfol Soler, el del CIM
Joan Verger, el Delegat del Govern
Gerard Garcia, la Consellera de Cul-
tura M.a Antònia Munar, els batles
de gairebé totes les poblacions que
tenen publieacions —hi era el de Fe-
lanitx , i moltes representacions
de tots els membres associats.

L'edifici ubicat en el carrer Prin-
cesa, disposa de sala d'actes, biblio-
teca, dependencies pròpies per a
l'administració i hemeroteca on es
troben dipositades totes les publi-
cacions foranes.

Amb aquesta nova seu,. aconsegui-.
da gracies a l'esforç de la Junta Di-
rectiva que ha presidit fins ara Car-
les Costa, s'obri una nova etapa per
l'Associació que auguram promete-
dora, tota vegada que es disposarà
d'uns mitjans materials que facilita-
ran en bona manera la gestió de l'en-
titat.

Ha tornat obrir la discoteca
dalipso»

Ahir divendres havia de reobrir
les portes, després de romandre uns
mesos tancada per reformes, la dis-
coteca de Portocolom «Calipso», un
local que ha polaritzat l'atenció del
nostre jovent des d'un grapat d'anys
ença.

L'establiment ha estat sotmés a
una reestructuració absoluta al
temps que s'han renovat totalment
els sistemes lumínics i de só,
amb les tècniques riles avançades.

Això no obstant aquesta reforma
—segons informa la gerència— no
es encara completa tota vegada que
es te el projecte de renovar tota la
installació de bar.

L'Empresa «Super Cala d'Or» s'ha
fet càrrec d'Hiper Felanitx

El passat dia 28 de març es feu
càrrec de l'Hiper Felanitx l'emprc-

sa «Super Cala d'Or, S.A.», del grup
«Gigante», entitat que explota també
els hipers «Gigante» de Cala d'Or i
S'Arenal.

L'operació d'adquisició d'aquest
supermercat felanitxer, pertanyent
fins ara al grup Es Rebost, queda
closa la data esmentada sense que
s'hagi produit cap problema de per-
sonal ni d'altra mena.

Nou president de PAPA del
<Joan Capó»

Na M.a Lluïsa Pou, que fins ara
havia ocupat la presidencia de l'As-
sociació de Pares del collegi «Joan
Capó» i per motius personals, ha
volgut deixar el càrrec, la qual cosa
ha obligat a una nova elecció en el
si de la Junta Directiva, així com a
una reestructuració de la mateixa.

Ha estat elegit doncs per a presi-
dent Miguel Tur Capó, assumint els
càrrecs de vice-presidenta Antònia
Barceló i secretari, Andreu Oliver.

Escultures d'Anne Berthelot a la
Casa de Cultura

Avui dissabte, a les 8 del vespre,
sera inaugurada a la Casa de Cultu-
ra, una mostra d'escultures d'Anne
Berthelot, una artista afincada a
Son Prohens que ens presenta de
forma gairebé antol-sigica, tot un
ventall de la seva obra.

El mares, la pedra, l'atzabeja i
d'altres materials són materia base
per a l'expresió artística d'aquesta
escultora.

La mostra restara muntada fins
dia 26.

Avui concert de la Coral duce-
.‘ flets» a S'Horta

Avui dissabte el cor infantil «Au-
cellets» interpretara els cants pro-
pis a la missa de les 8'30 de la par-
ròquia de S'Horta i a les 9'30, en el
saló parroquial oferirà un concert
sota la direcció de Miguel Perelló.

AclaraciÓ
Arran de la referencia que ferem

dissabte passat del comiat dedicat
per l'estament medic felanitxer a
l'ATS Antoni Alemany i al Dr. Enric
Miguel i per tal d'evitar una confu-
sió a que podria donar peu la ma-
teixa, volem precisar que el Dr. Mi-
guel nomes s'ha jubilat de l'especia-
litat de Pediatria practicada dins
l'àmbit de la medicina estatal, pen')
que continua exercint la funció que
sempre ha simultanejat amb la seva
plaça d'Insalud, dins el camp de la
medicina privada.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
DIUMENGE  DE L'ANGEL A

SANT SALVADOR.— Organitzat per
la Llar amb la collaboració del Cer-
cle Recreatiu, el MIJAC i la Casa
de Extremadura, amb el patrocini
de l'Ajuntament.

Es desenvoluparà de la manera se-
güent:

A les 11'30, Concert per la Banda

de Música.
A les 13, Missa amb homilia que

dira el Rector Mn. Miguel Serra.
Cantara la Coral de Felanitx.

A les 14 h. dinar de Pancaritat.
Despis de dinar festa popular a

l'explanada de Crist Rei.
Preu del dinar 300 ptes. Inscrip-

cions els dies 13, 14, 15, 20 i 21 de
10 a 12 h. a la llar i a les altres en-
titats.

A les 10'30 partira un autocar no-
més per aquelles persones majors
impossibilitades.

Curs Studia
Dimarts que ve, dia 14, a les 9'30

del vespre, a l'església de Sant Al-
fons, introducció a la Setmana San-
ta i Pasqua, sota la direcció del P.
A ntoni Oliver. Tot seguit in issa en
sufragi del notari Francesc de S. Ga-
rau, mort recentment.

Creuada de l'Amor Div(
CONFRARIES DE PENITENTS
Les dues confraries de la Creuada

prendran part a les processons del
dijous i divendres sants.

Es recorda als membres de la con-
fraria blanca que avui dissabte aca-
ba cl termini per a formalitzar la
inscripció per poder retirar el car-
net de confrare i la tulipa que corn
Sabeta enguany ha adoptat lá confra-
ria. Com sempre el punt de reunió
dels confrares per prendre part a
les processons, sera el carrer de Jau-
me I, a les 9'15 del vespre.

Confraria de la Germandat
Cristiana

Es comunica als confrares que el
dijous sant, de 7'30 a 8'30 del cap-
vespre, podran retirar les tulipes al
Convent de Sant Agustí.

Hiper Gigante de Felanitx
En el sorteo del pasado domingo

día 5 de enero, fue agraciado con
una lechona D. Antonio Fuster Oje-
da, de la, calle Zavellá, 50.

1Vida social]
NECROLOGIQUES1

Dia 20 del mes passat, entrega l'a-
nima al Creador a Ciutat, a l'edat
de 85 anys i després de rebre els sa-
graments, D. Joan Artigues Rigo
(Vorera). D.e.p.

Enviam la nostra condolencia ,a
la seva família i d'una manera es-
pecial als seus fills, D." Maria, D.a
Catalina i D. Sebastià.

Dimarts de la setmana passada
mod a Felanitx, després de veure's
confortat amb els sagraments i a
l'edat de 85 anys, D. Rafel Nicolau
Bennasar. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol als šeus
fills D.  Isabel, D. Josep i D.a Antò-
nia, fills politics i als altres fami-
liars.

Dissabte passat descansa en la
pau de Déu, a 86 anys, a Felanitx,
ccnfortada amb els sagraments, D.a

Miquela Adrover Mas, Vda. de Bar-
celó. I.D.V.

Rebi la seva filla D." Maria, nets
D. Bernat, D. Antoni i D.2 Maria An-
tònia, netes politiques i altres pa-
rents, la nostra més sentida condo-
lència.

Dilluns dia 6, a les primeres ho-
res de la tarda, entrega l'anima a
Dar a Felanitx, havent rebut els sa-
graments i a l'edat de 78 anys, el
notari D. Francesc de Sales Garau
Alzina. En glória sia.

Reiteram el nostre Ines sentit con-
dol a la seva família i d'una mane-
ra especial a la seva esposa D." Eli-
sa Miguel, filla D.a Maria i gendre
D. Sebastià Cruellas.

Se alquila Restaurante-Pizzeria

«LOS PINOS»
PORTO-COLOM

Avda. Cala Nlamil, 12 	 Tel. 825123

Informes en el mismo

VENDO SOLAR en Porto Colom, zo-
na LA FE, 1.377 m 2, valla, agua y
luz.
Informes: Tel. 825123.

CERCAM JOVE de 16 anys per cam-
bref de bar:
Informació, Tel. 580213 (Esparte-
ria Can Ramis, C/ Major, 19).

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/. Onofre Ferrandell. 3 dor-.
mitorios, baño y aseo.
Informes, Tel. 581948 (noches).

CEDERIA EN ALQUILER LOCAL
en Vía Mestre de Felanitx.
Informes, Tel. 580441.



PORTO COLOM

PROXIMA REOBERTURA
DIA 10 D'ABRIL

44 Ott



Ontoni Vicens Barceló
(Garrovi)

mori a Felanitx, el dia 22 de man; de 1992, a Pedat de 84 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

cel sia

Els seus titis Miquela, Francisca, Margalida, Antoni i Maria; fills politics Antoni Oliver,
Miquel Rergas, Salvador Adrover, Francisca Ramon i Bernat Mesquida; néts i renéts i els altres
rents' vos demanen que el volgueu tenir present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Rei Sanç, 13
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cartes al

REFLEXIONS
Senyor director:
Voldria fer un pareil de reflexions

sobre el que esta passant a la nos-
tre vila aquests darrers mesos.

Hi ha gent que pareix que esta
molt interessada en fer creure un
altre cop, que els culpables del des-
gavell hi ha a Felanitx, sein els Co-
loms, emprant els mateixos raona-
ments i arguments, de no fa massa
temps.

Es el mateix joc que fa anys va

voler fer el PP, amb poc èxit per
cert, però ara el PSOE s'ha adonat
que és molt avantatjús tenir un do-
lent, un responsable de la seva mala
política, i que mes fàcil que agafar
els dolents de sempre?, els dolents
«tornen» ser els mateixos, i pel que
es veu, esta fent el que el PP en
quatre anys no va poder aconseguir.

Felanitx no ha conegut els canvis
que tots esperarem quan es va fer
l'«entesa». Coloms a la Sala va dei-
xar de participar-hi, no volia ser
corresponsable d'allò que es feia i
del que es volia fer, més ben dit,
d'allò que no es feia i del que no
es volia fer, i pel que veim,
que no vol fer. Felanitx segueix
essent Un poble sense llei On cadas-
cú fa el que vol, com diu la dita
«cada qual prega per ell i déu per
tots».

Pareix que les cadires que hi ha
per la Sala, sobre tot la cadira del
batte, tenen la propietat de canviar
Ia gent que hi seu, les torna lotes
iguals, amb els mateixos «bons» pen-
saments pel «hé» del poble, crec
que si no sabéssim els resultats de
les eleccions passades, no ens ado-
naríem que la Vara ha canviat
d'amo, si no fos perquè el que la te
ara xerra molt be i pareix que ho
te tot molt clar, però per desgracia
sols es queda aquí, amb el xerrar.

En cl meu antendre, hi ha dues
maneres de fer les coses, b i mala-
ment. El culpable de que segons
quines coses no es facin, es aquella
persona que fa o vol fer una cosa
sabent que esta mal feta, i no la per-
sona que diu que allô esta mal fet.
Les heis hi son perquè la gent les
compleixi, no perquè si a un no li

agraden no les compleixi. Pensant
d'aquesta manera es podrien justifi-
car moites coses sense justificació.

I per acabar, pens que es molt
trist que gent que diu que ha votat
Coloms a la Sala, caigui dins el
joc que molt probablament va re-
butjar quan el feien uns altres.

' M.A.

EN RELACION AL SR. - OBRADOR
Y LOS TRIBUNALES -

Después de leer en este semana-
rio las manifestaciones por las que
se excusan de la asistencia a «La
Sala» y el pretexto de su actuación
en la mesa redonda de TVF, me pa-
rece oportuno recordarle la insufi-
ciencia material de la base sobre la
cual se apoyan sus actuaciones.

Por razones de extensión, me re-
mitiré únicamente a las considera-
ciones que de los Tribunales de Jus-
ticia se han hecho.

Evidentemente, el respeto a la
sentencia judicial, al juez o al mis-
mo Tribunal, es imPerOtito y, a mi
entender, no se ha puesto en duda.
Otra cosa es el estar o no de acuer-
do con la sentencia. La sanción
ridiez' y el reproche o la sa tisfacción
moral actuan en pianos dis-
tintos y pueden también moverse en
campos opuestos.
- No debemos- olvidar que existen
decisiones de la justicia que han
sido revocadas y, consecuentemente,
una por lo menos de las dos juris-
dicciones se había equivocado. Y
esta no tiene pot- que ser forzosa-
mente la de primera instancia. A
partir de ahí, una conclusión se im-
pone: la Justicia se equivoca, bien
provisionalmente, o bien definitiva-
mente.

(Passa a la pàg. 6)

Para hacer deporte,
hay que tener

un corazón sano.

Un corazón en perfecta forma

es imprescindible para llegar a una

combinación excitante de tecnolo-

gia y prestaciones Por esa el nue-

vo XR3i. 16V presenta un cambio

Importante de planteamiento. no

sólo en los rendimientos de los pro-

pulsores multivalvulas. smo por su

comportarmento dinámico

Nuevo Escort XR3L 16V
Pero aún más interesante que

hablar de el. es saber que opinan

los críticos automovilisticos

"Los motores muestran un fun-

cioñamiento intachable, con una

brillante respuesta en alta y rápidas

subidas de régimen7(Coche Actual)

"El resultado es una especta-

cular mejora en comportamiento':

(Autopista)

"La posición de conducción

esta muy conseguida y los asien-

tos de serie son casi perfectos".

(Motor 16)

"Esta linea muestra un priori-

tario respeto por el medio ambien-

te al ofrecerse solamente acompa-

ñada por el necesario catalizador".

(Coche Actual).

"El XR3i. encaja perfectamen-

te en lo que se exige a un deporti-

vo de tipo media En cualquiera de

sus dos versiones, ofrece unas

prestaciones brillantes". (Motor 16)

Solo tu pi iedesciescubr zr phicer de con

ducs-le Ven a sentir su nuevo corazon

FORD. COCHE OF CAl. EXP4'92

MOTOR FELANITX
P. R. Llull, 18 y Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331

Todo lo que hacemos nos conduce a fig
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14 FIRM ESA

SUPER CALA D'OR, S. A.
Gigante'del Grupo G-

Se ha hecho cargo, desde el día 28 de marzo, del

er relanitx
desde el cual se pone a disposición de toda la clientela

en general, al tiempo_que agradece la buena acogida
que hasta la fecha ha tenido entre el público y en especial

de toda la PLANTILLA DEL PERSONAL.

También les invita a ver nuestras
OFERTAS DE ESTE FIN DE SEMANA:

Brandy Fundador 1 I.
Cazalla La Estrella •
Arroz SOS 1 Kg.
Detergente Colón 4 Kg.
Cerveza Heineken lata
Whisky Vat 69 tapón válvula 40.°
Sopa Ardilla 500 gr.

695
57'5-

129
698

69
895

69

Vino Mateus Rosse 3/4
Vino blancs Pescador 3/4 -

Queso La Cabaña
Fresas caja 2 Kg.
Lechuga unidad
Corderos (medios y enteros)

449
335 •

995 Kg.
199 Kg.
25

550 Kg.

y más de 100 artículos a PRECIO DE COSTE

HORARIO: De 9 a 21 h. No cerramos al mediodía
Doming os, abierto de 9 a 14 bras.
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EN LM AB IR Y CERRAR
DE TERRAZA

Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan como una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un año de ga-
rantia.

Aplicaciones en hostelería, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas...
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nuestros sistemas.

GE E-3IELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEFONO 79 72 27- 79 71 79
Calle Celleters, Parcela 131. Pol. Ind. de Marratxi. 07141 Marratxi. Mallorca Fax 79 71 88

Rafei flicokiu Benatsar

va morir a Felanitx, el dia 31 de març de 1992, a l'edat de 85 anys,
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia

Els seus tilts Isabel, Josep i Antònia; tills politics, Macià Cape), Maciana Adrover i Joan
fiallester; nétes Miquela i Apol.lemia; cosins i els altres parents vos demanen que volgueu eneo-
manar la seva intima a Déu.

Casa mortuòria: C. Son Pinar, 73
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Cartes al director
(Ve de la pag. 5)

Numerosos elementos exteriores
pueden afectar a una sentencia: una
información inexacta, un documento
apócrifo, un peritaje de conclusio-
nes erróneas, un testimonio falso,
etc.

Consecuentemente deducimos de
lo expuesto que la Justicia puede ha-
ber sacado conclusiones erróneas a
partir de elementos exactos; o bien
deducido conclusiones lógicas par-
tiendo de bases falsas.

Lo que aquí se pretende, no es
poner en tela de juicio la eficacia, y
la validez de la Justicia y la•norma
jurídica. Sin embargo, en el caso
que nos ocupa, parece que el proce-
dimiento que se ha seguido hasta la
fecha no es el más beneficioso para
Ia comunidad felanitxera..Y, ai sen-
lido pondcrativo de la palabra, po-
tientos decir que tampoco es el mas
provechoso, Litil, productivo, ren-
table, indicado, fructuoso, etc.

Tampoco se pretende entrar en
ningún tipo de polúmica que, , indu-
dablemente, el Sr. ,Obrador Je dis-
pondría gustoso en rebatir.

Por Ultimo, agradecer la atención_
y consideración del -lector,-así como
del director del semanario por la
publicación de .1a presente. •

S.P.Q.R.

LES CORALS
Sr. Director:
Jo voldria dir-hi la meva arran del

comunicat de la totalitat de confra-
ries de setmana santa i arran de la
carta d'Un confrare apareguda a l'e-
dició de dia 5.

No dire res de confraries perque
totes saben ben bc". i de fa estona quin
és el seu lloc dins la processó.

Si però, vull fer unes considera-
cions envers de les corals que es lo
que en realitat, pareix, es volia co-
municar.

A la vila les corals s'han multipli-
cat darrerament i cada una te unes
fites que no convé transpassar per-
que trepijarien el redol de les al-
tres. Començant per la Coral de Fe-
lanitx, que es crea quan no n'hi ha-
via cap, a instancies del batle Man-
resa i del rector Rebassa, i va ha-
ver de fer-ho tot, tant representant
oficialment la vila com illustrant
les cerimònies religioses mes , .im-
portants. Avui i donat el cas que
tothom té la seva coral, —Ilegiu, Ca-
pella Teatina, Coral Parroquial, Sant
Agustí, Aucellets, Coral Juvenil de
Felanitx, Coral Juvenil Sant Al-
fons...—, Ii queda la representació
oficial de Felanitx, diríem, com si
fos Ia banda de música, però can-
tant, i conservar les actuacions que
des del seu inici ha vengut fent, com
es ara en el pregó, Pasqua, Santa
Margalida, Sant Agustí, etc., a més
dels concerts que organitzi i les dues
sortides que te obligades per part
de la federació. No és convenient
lligar per tant, concerts de Nadal
per exemple, amb una Eucaristia
perquè, com tots sabem, no es el
seu fi i la vila, com tot I'eStat, és
aconfessional.

La Capella Teatina, que neix ara
fa una cinquantena d'anys —per
tant la més veterana— ha tengut
una llarga absència. Es una agrupa-
ció per enriquir les celebracions li-

túrgiques dels teatins a mes d'ha-
ver donat concerts ben importants.
Darrerament hem saludat amb ale-
gria el seu renaixement i ha estat
amb una qualitat i dedicació ben
notable, a jutjar pel concert que
prepara el Centre Cultural amb mo-
tiu de la trobada de confraries de
setmana santa. Es una formació que
pot donar molt de si i d'ella ho es-
peram.

El Cor Parroquial, també clesprés
d'uns anys d'inactivitat, va renéixer
com a cor de ca ses monges de la
Caritat i ara compleix perfectament
el seu paper illustrant les funcions
més rellevants de la nostra església
de Sant Mique!, manco les funcions

en què , 16gicament, té per costum
actuar la Coral de Felanitx. Esta
molt hé per tant que volgués pen-
dre part a l'Eucaristia de la troba-
da de confraries, com ara serà lo
propi a la propera missa nova pel
maig. Es el Cor Parroquial qui en
té l'obligació i el privilegi.

El (:or dc Sant Agustí no te mes
pretensions que alustrar les celebra-
cions d'aquest temple.

La Coral Juvenil de Felanitx, Au-
cellets, Coral Juvenil de Sant Al-
fons, són agrupacions que estan
molt be, perque desperten des de la
primera edat la inquietud per la mú-
sica i ti cant. Encara que no arri-
bam a comprendre qui ha donat el

nom de Coral Juvenil de... Felanitx
quan ja n'hi ha una i si els mem-
bres de la mateixa coral hi han do-
nat el vist i plau. Perventura es el
Patronat Local. No ho sé.

En tot i amb això lo que desig dei-
xar clar es que tothom te un lloc
dins el panorama coral de Felanitx.
Ah, també convé dir que qualsevol
de totes les corals tenen el mateix
dret a l'hora de cantar per un fa-
miliar difunt clins lo que es fone-
ral; l'altre cosa és que l'exercesquin.

A.
(Passa a la pàg. 9)

EI PSAII damna a la Ci.
d'Urbanisme la caduc:LIA
de l'interès social del camp
de golf de Vall d'Or

El PSM - Nacionalistes de Mallor-
ca, en data de 31 de març, sollicita
a la Comissió Insular d'Urbanisme,
Ia caducitat de la declaració d'inte-
res social per a la construcció o ins-
tallació d'un camp de golf de 9 fo-
rats, magatzem i serveis, ampliacid
d'un altre camp de golf ja construit,
promogut per Vall d'Or, S.A., tota
vegada que transcorreguts sis me-
sos de la dita declaració, —aprova-
da el 19 de juliol de 1991—, l'em-
presa promotora no ha sollicitat les
Ilicencies corresponents a l'Ajunta-
ment, circumstancia aquesta que,
segons la legislació vigent, condueix
a la caducitat de resmentada decla-
ració.

El PSM argumenta que s'ha su-
perat amb escreix cl termini de sis
mesos perquè la promotora sahel-
tás de l'Ajuntament de Felanitx la
correspnnent Ilicencia d'obres, pro-
duint-se així una descarada especu-
lació urbanística i perjudicis a ter-
cers, tal i com s'ha constatat mit-
jançant declaracions públiques del
Director de la Ponencia Técnica de
la Comissió Insular d'Urbanisme de
Mallorca, Sr. Joan Seguí i Perelk,
al diari «Baleares» del dia 23 de no-
vembre de 1991.

VENDO CASA en Son Negre con 1/2
cuarterada de terreno, luz y agua
en algibes. UNA PARCELA de
7.000 rn2 en Son Negre. UNA PAR-
CELA de 18.000 m2 en Son Valk,
con casa grande de aperos.

Informes: Tel. 580115.
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Carrer Major, 23

Moda home i dona
Amb primeres marques:

Bonaventure - Sandro
Paris (Mode Import) - Pepe

DNI - Carroche - Magangi
Compagnie - Niente
Coco de Noix, etc.

Obert de 9'30 a 13
i de 16'30 a 20'30

ejubtos
giuci„e y9_,

Professionals al servei
de la vostra imatge

Tel. 582316

Porque...
¡tu futuro la puedes decidir hoy!

y••• porque NECESITAMOS
Personas, ocmo tú, de mentalidad abierta y flexible, constantes y
tenaces, con intenciones de labrarse un futuro.
Y..., si además, tienes ambición, vocación comercial y ganas de
conseguir lo que te propongas

... ¿a qué esperas?..."

TE OFRECEMOS
Extraordinario ambiente de trabajo

- Elevadas posibilidades de promoción profesional
- Interesante rernuneracián

Contrato mercantil
¡iANIMATEH

SI OPTAS POR CONOCERNOS, PRESENTATE EN MANACOR,
C/. PERAL N.» 7, ENTLO. 3. PTA. DE 9,30 A 12,30 HORAS.
ATENDERA SRTA. SUAU.

•

Agraïment
La familia Julià-Barceló, da-

vant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Mi-
quela Adrover Mas i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

por , marchar a la Peninsula,
vendo planta baja fachada a
2 calles, 3 habit., cocina amue-
blada, comedor y 2 baños
completos. Sin corral. Precio
7 millones ptas.

Informes, Tel. 583085.

VENDO FURGONETA Expres Die-
sel. Acristalada.
Informes: Tel. 659465 (noches).

CENTRE fULTURAL
Ajuntament de Felanitx  

Demà diumenge, a les 21'30 h.
A LA CASA DE CULTURA

CONCERT DE PIANO
A CARREC DE

XAVIER MUT

OPEL FELANITX - Julià Automóviles, S.A.
FEIM SABER ALS NOSTRES CLIENTS
que amb motin de les festes de Setmana Santa i Pasqua mantin-
drem torns d'atenció al client, tant de tallers com d'oficines.
Dijous Sant dernati de 9 h. a 13 h. Dissabte de Pasqua el mateix
horari. Dilluns, segona festa de Pasqua lancat tot el dia.
Tel. 581521.

OPEL FELANITX, 10 anys al seu servei.

FELANITX

71: Toyiry rcane ..22.1.

(Ve de la pàg. 8)
TVF CONTESTA

Sr. Director.
Benvolgut amic:
Voldria donar contesta al senyor
senyora AB a on demana «a qu:•.

juga TVF». Gracies.
No començaré per la primera pre-

gunta ja que no «jugam a res», sim-
plement posare damunt la taula un
tema que creim que a tots fa esto-
na que ens preocupa. I d'enssarro-
nada res de res si ho deis p'En Bar-

tomeu Obrador ja que prou intelli-
gent es per clefensar-se quan es con-
sidera atacat. Primer:A reflexió: En-
cara que me consider el maxim
responsable de la cornposició de la
taula roclona —naturalment no sou
Vós que heu de decidir— he de con-
fessar que les coses no surten sem-
pre com un vol ja que a l'hora de
Ia veritat, tot i que la majoria d'es-
taments que nomenau hi varen ser
convidats —no tots— això es la ve-
ritat, tambe es ver que moltes per-
sones varen considerar oportú no
sortir «per pantalla» j vaig esser res-
pectuós amb les seves decisions i
Vós al meu poc entendre, encara
heu fet pitjor heu descarregat la
ploma, amagant la vostra identitat
baix dues inicials, pers això no fa
al cas. Et que si vos assegur es que
a l'hora de donar la cara, la gent

scmbla com si tingués por.
Pel qtic fa als partits politics, dos

cren d'un partit, per.) un hi va ser
convidat corn a Batle i l'altre com
a president no d'una sin() de clues
Comissions informatives d'Urbanis-
me.

Es fals que dels altres partits n'hi
hagués un: d'algun partit no ni ha-
via cap.

A la segona reflexió Vós mateix
preguntau j responeu. A la tercera
he de dir-vos que ningú ho va ser
convidat en la condició d'especula-
dor, això vos ho assegur. Quarta re-
flexió: vaig demanar dades a La
Sala i aquelles foren les que me fa-
cilitaren i d'altres que per no can-
sar no vaig llegir, per tant «paraula
per paraula . i punt per punt» es fals,
bona «visió objectiva» es la vostra
de la que, crec, val més estar-ne . en-
fora.

Conclusió: convendria que a l'ho-
ra de fer una taula rodona ho posas-
sim .en mans.de la censura abatis de
fer-la, i més sobre un tema tan in-
verinat —i que es de veil— per-6
que no ho ha inverinat TVF.

Tornarem fer taules rodones, en-
cara que nomes sigui per jugar-hi a
truc i pot ser faci cas a les perso-
nes que pocs dies abans m'aconse-
liaren . .pel meu be» que la suspen-
gués perquè poc hi tenia a guanyar
i molt a perdre. Per acabar vos diré
que l'estudi 1 de TVF es ni més ni
pus que el menjador de Ca'n Ber-
nat Banya molt gran, això si, per()
te uns metres determinats i no hi
cap tanta de gent. "I del xiulet del
telèfon tampoc no en tenc jo Ia cul-
pa. En tornar-hi serem més seriosos,
més objectius i vos hi convidarem a
Vós. Gracies pels bons consells que
procurarem tenir en compte.

Miguel Julia i Maimó

NECNSITO COCINEI1A(0)para res-
taurante en Cala d'Or.
Informes, Tel. 643201

SE VENDE RESTAURANTE MA-
LLORCA sobre playa Cala Mar-
çal.
Informes, Tel. 285112.

Trot felanitxer
IIIPODROM DE MANACOR

Ir. Jatelia Mora 1'27'7
2n. Noque 1'27'8 	 (F)
3r. 	 Poltrello 1279 (F)
Ir. Norelia 1'24'0
2n. Junita 1'22'2
3r. Lanzarina 1'23'5 	 (F)
Bones velocitats a una pista molt

feixuga per mor de la pluja.
HIPODROM SON PARDO

Ir. Regent du Pre 	 1'23'3
2n. Quattrinc 	 1'23'7 (F)
3r. Santo Pietro 	 1'24'1

Joan Mas

SI BUSCAS TRABAJO...
SRTA. SUAU, selecciona personas

para el departamento comercial
de t na importante compañía de
bito 'nacional.
Interesados dirigirse en MANA-
COR, C/. Peral, 7, entlo. 3 • a plan-

9,30 a 12,30 h.

IJE
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La crisis del fútbol felanrr

peso a quo la Federacidn no se
entere, el Felanitx c, manos

de los jugadores

rat1201 B.:.
Domingo Same, o;reepassit la
cinquantena de gols

La eirectiva del club de fútbol
Felanitx ha abandonado sus cargos
y dejado el poder del equipo en ma-
nos de los jugadores. Tras las san-
ciones a que fue sometido el equi-
po después de los incidentes del
partido Felanitx-Calvia la junta ges-
tora presentó su dimisión„

Los partidos se seguirán dispu-
tondo pero tendra que ser el capi-
tan ciel equipo quien asuma la res-
ponsabilidad de delegado.

El presidente dimisionatio
que el motivo de su decisibp;•expli-
cado a la Federación Balear d6 Fút-
bol, era la discrepancia con las san-
ciones que se le han impuesto, dado
que el club entiende que el culpable.
de los incidentes fue cerárbitro der
encuentro.

NICO MAIMO, EL CAPITAN,
RESPONSABLE

El bravo y buen jugador , Nico
Maimó se ha visto obligado a hacer-
se careo del equipo hasta que fine-
licen los compromisos ligueros de

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• S'acosta Setmana Santa i
diuen que vendran turistes... ¡Pere,

UEEEP!... No vendran tots els pre-
vists, ja que molts han anullat el
viatge a les Illes... perquè les Cen-
trals Sindicals han anunciat una
VAGA per aquestes dates.Encara
no hem començat la temp9trda i ja
tenim problemes seriosos...

• Quien tiene serios problemas
es también el C.D. FELANITX. La
DIRECTIVA, tras la anunciada aes-
pantaaá», ha dejado el club en ma-
nos de los jugadores y del entrena-
dor RAFEL RAMOS Dic en que
seguirán colaborando con los equi-
pos felanitxers pero sin obligaciones
con carácter oficial... El FELANITX
disputó el primer partido en el exi-
lio en BINISSALEM frente al MA-
RRATXt, no pudiendo pasar del
EMPATE INICIAL (cero a cero).
Un punto es un punto aunque sea
frente al vice-colista.

• Se ha tenido que retrasar por
algunas fechas el rodaje (grabación)
del TELEFILM que va a interpretar
TOMEU PEYNA en PORTOCOLOM.
El tiempo tampoco acompafia para
rodar los exteriores. Pero hay que
significar que el «casting» ya está al
completo. Además de ESPERANZA

esta temporada. La papeleta no es
nada fácil, todo lo contrario. Habra
que pagar los honorarios del Cole-
gio arbitral y quedan dos partidos
a disputar de los tres de sanción
que recayeron sobre el Felanitx. El
Primero se disputó el pasado do-
mingo en Binisalem, los dos restan-
tes se disputarán en «Son Malferit»
el campo del Soledad. Las taquillas
serán ridículas, por no decir inexis-
tentes, amen de las tarjetas u otras
sanciones. Lógicamente los jugado-
res no pueden hacerse cargo de es-
tos gastos, ¡faltaría más! Encima de
no cobrar, pagar unos cuantiosos
gastos, amen dc los gastos anterio-
res. Entre todo, la sanción económi-
ca por clausura del campo «Es Tor-
rentó», puede llegar a ascender casi
a doscientas mil pesetas. Me imagi-
no que la Federación sera conse-
cuente —porque le interesa— no
por más, y dará todo tipo de faci-
lidades, de lo contrario, saben que
lo tienen crudo.

EL EX-PRESIDENTE
MIQUEL PUIG SE DEFIENDE----
Miguel Puig nos comentó que «la

dimisión es algo que no se ha de-
cidido ahora mismo sino. que noso-
tros ya dejamos claro el 'lunes des-
pues de los hechos en la federación.
Allí les dijimos claramente que el
Felanitx no quería ser el culpable
de unos hechos que nosotros cree-
mos fueron provocados por el árbi-
tro, el Felanitx reconoció que hubo
una agresión al árbitro por parte
de un jugador, Sebastian Oliver, y
aunque creemos que dos años de
sanción son excesivos y los hemos
recurrido, aceptamos la sanción que
se imponga al jugador».

Otro punto que tiene molesto al
ex presidente del Felanitx es que
«en la Federación sólo se escucha al
árbitro, nosotros nos desplazamos
cuatro directivos y dos anteriores
presidentes del club a Palma y nues-
tras Palabras y escritos no tienen

FONT hay que añadir el nombre del
periodista JOAN PLA que tendrá el
destacado «rol» de policía en la cin-
ta.

• En «UNIC» tuvieron un APO-
TEOSICO EXITO los «BRAMO.
MES». Lleno hasta la bandera. Para
hoy viernes día 10 tienen prevista
una espectacular actuación en direc-
to el grupo «ROTSDAI». Y los sá-
bados, recuerden, las GALAS JUVE-
NILES que también tienen mucha
aceptación.

• Y por esta semana damos ter-
minada esta sección. Hay que dejar
espacio. Esta semana hay «over-
booking» de originales.

Ah! vieron «EL SECRETO DE LA
PEDRIZA» que tenía programado
proyectar cl «CENTRE CULTURAL»
felanitxer? La semana que viene le
daremos unas líneas en esta colum-
na.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS

Resultats
Iniciació Regional
A.P.A. Col. S. Ant. Abad «B», 2
A.P.A. Col. St. Alfons-Pint. Mar, 5
Benjamins Regional
A.P.A. Col. St. Alfons, 2
C.D. Molinar, 2
Alevins Regional
A.P.A. Col. St. Alfons-Bar Ets Arcs, 3
U.D. Marratxí,
Sèniors (2.a Regional)
U.D. Marratxí, 13
CONST. CALDERON, 2

Avui es jugara la darrera jornada
de lliga, corresponent a les catego-
ries benjamí i aleví. Unes lligues
hastant igualades on els represen-
tants locals ocupen el tercer lloc
dins els seus respectius PLAY-OFF.
Un altre partidas, poguerem veure a
càrrec dels jugadors d'iniciació
A.P.A. Col. St. Alfons-Pinturas MAR.
El mister Joan Mas tregué profit
d'un partit vital per les aspiracions
dels dos equips. El jugador Juanito
Hernandez marca tres grans gols es-
sent el motor del seu equip, perquè
llavores Miguel enrodonís el marca-
dor amb dues grans dianes més.
_Dins .aquest .partit. hi uwen, Mar-
tinez (3), Hayo (3), Lluís (2), Juani-
to (3), Miguel (3), Cerda (1), Vidal
(1), Andreu (1), Javier (1) i Pere
Uguet (1). Aquesta victòria alga als
felanitxers de dins els primers'llocs
de la classificació, a tres partits per
la fi de la lliga regular.

Els benjamins de Regional empa-
taren dins «Sa Mola», un empat
molt injust ja que meresqueren la
victòria davant un fort adversari.
Un partit passat per aigua on els pu-
pils de Xesc Blanco guanyant per
2-0 a la primera meitat, veren igua-
lat el marcador nomes començar la
segona. Un puntet més dins els case-
llers gracies a l'esforç i entrega dels

validez, no quieren escuchar ni con-
trastar opiniones, sólo tiene validez
lo que el árbitro haga constar so-
bre el acta, en este no hay dere-
cho».

Para Puig la decisión de dimitir
no es perjudicial para el club pues
según el «nosotros seguiremos tra-
bajando hasta que finalice la tem-
porada, ayudando a los chavales y
realizando la misma labor para
ellos. Esto lo saben todos los que
juegan con nosotros, pero como no-
sotros habíamos fijado a la federa-
ción el jueves día 2 como Ultimo
día para que se nos retirara la san-
ción y lo único que han hecho ha
sido rebajar de trece a ocho parti-
dos al jugador Gabriel Gelabert,
cuando no debería tener ninguno,
hemos decidido dimitir, y si hubiera
algún interesado en coger las rien-
das del club nosotros le apoyaría-
mos con gusto».

Otro de los puntos que ha decidi-
do la ex directiva es la de no pagar
ninguna de las sanciones económi-
cas que se le han impuesto al club,
además Miguel Puig declaró a DM
que él de ninguna manera volverá

ser el presidente del Felanitx aun-

jugadors locals. Jose M." Cañas de.
uncs de mig camp i Isma, marcaren
per l'A.P.A. Col. St. Alfons. Jugaren;
Joan Blanco (2), Xesc Blanco (2),
Guiem (2), Manresa (2), Coronado
(2), Cañas (3), Cira (2), Carolina
(2), Bel M.a (2) i Raimundo.

¡Quin partit!, la pluja no fou cap
obstacle perque els Alevins de Re-
gional dirigits per M. Talavante
guanyassin fàcilment —gaudint dc
gran joc—, al difícil U.D. Marratxí.
Els visitants fallaren molt en defen-
so, cosa que els jugadors locals apro-
fitaren al maxim. Un partit emocio-
nant que acaba sota el domini dels
felanitxers. Cal destacar les jugades
dels petits Ramon, Tomeu, Fonta-
net i el debutant M.A. Binimelis, que
foren vertaders motors pel seu
equip. Dos gols mes del «pixixi» Do-
mingo Barceló, que sobrepassa ja la
cinquantena de gols i un del defen-
sor J.R. Villanueva, de falta directa,
marcaren la diferencia.

Els Seniors de 2.a Regional,
CONST. CALDERON sortiren gole-
jats del Pont d'Inca davant un mo-
dest U.D. Marratxí. Un bon partit ,.
on els calderons no rascaren bolla

-d avant un- rival- en.. hores. altes.
LO MILLOR.— El pavelló, pareix

que les obres ja han començat. Mem
si no haurem d'esperar molt per po-
(ler jugar-hi. També ens hem de lle-
var el capell davant la constancia de
les nostres femines Eva, Carolina i
Bel M.a, que faltant poc per acabar
les lligues estan complint al maxim
dins els seus equips.

LO PITJOR.— La pluja, novament
fou el protagonista negatiu dins les
competicions, per-6 mirant-ho be,
cada cop que plou els nostres equips
guanyen els seus respectius enfron-
taments. Com es això? Ho enteneu -

vosaltres?
Escriu: MARINO TALA VANTE

que el resto de la temporada segui-
rd ayudando y colaborando en todo.
lo posible con sus jugadores a pe-
sar de que, lo vivido este año le ha
defraudado enormemente, pues se-
gún él «el fútbol debería ser una
una cosa muy distinta y la federa-
ción debería ser la encargada de
salvar este deporte y con sus deci-
siones lo único que está haciendth
es hundirlo».

APOSTILLA FINAL
Yo, como seguidor del equipo lo-

cal y de paso cronista, debo mani-
festar no estoy del todo de acuerdo
con la Junta Directiva, tampoco lo
estoy con la Federación, que tomó
unas decisiones muy erróneas. A
veces los castigos son extremados,
sobre todo si pintan bastos. La
muerte de un chaval en las gradas
del campo del Español, influyeron
en demasía en las decisiones en con-
tra del equipo felanitxer.

Por otra parte no comprendemos
que en el fútbol regional, donde los
jugadores juegan por amor al arte,
—algunos cobran algo en especi.:.,
pero no compensa—, el Colegio Ar-
bitral este contabilizando semana

(Passa a la pàg. II)
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FUTBOL BASQUET      

Guanyaren els de casa

Partido jugado en Binissalem, por
mor de la sanción federativa. Flojí-
sima entrada en una tarde desapa-
cible.

FELANITX: Roig, Sansó, Borrás,
Suñer, Riera, Veny, Esteve, Maimó,
Hernandez, Teruel y F. Aznar (J.
Aznar), Colau, Felipe, Nico, Alfonso,
Teruel y Francis.

ARBITRO: Dominguez Jerez. Bue-
na actuación. Mostró tarjetas ama-
rillas a Veny y Moreno.

COMENTARIO: En contra de lo
que en un principio se esperaba, el
Felanitx sólo fue capaz de empatar
ante el Marratx(, en el primer par-
tido de sanción que se jugó en una
tarde desapacible. Los ciel Felanitx
llevaron la iniciativa en el juego du-
rante casi la totalidad de los noven-
ta minutos, pero .no pudieron cul-__
minar sus jugadas ante la meta ri-
val.

SKORPIO
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE.— (Palma) V. DE
LLUC-FELANITX.

2.a REGIONAL. — «Es Cavalier»,
CAS CONCOS-A. LLUBI y PORRE-
RES-S'IlORTA.

:1. REGIONAL. - EsTorrentó, 16 h.
ATCOS. PORTO-COLOM.- COLONIA
(dia (Ir1 Club)

2.8 REGIONAL
LA SALLE, 3 - CAS CONCOS, 2
Gols de Colau i Jaume. Jugaren

Ia crìsìsðeI fútbol...
(Ve de la pàg. 10)-

tras semana, innumerables ingresos
por mor de las tarjetas. Que se cas-
tigue a los jugadores si no se por-
tan correctamente, que se les san-
cione con partidos de suspensión,
pero que las tarjetas no impliquen
ninguna sanción económica, ya que
este fútbol regional no da para más.
Si los mandatarios necesitan dinero
para recibir sus emolumentos, de-
ben ya pensar en vivir de otros cau-
ces. La oferta televisiva ha restado
muchos espectadores a estos cam-,
pos malditos, hay saturación futbo-
lística en el mercado. Y esto conlle-
va que el fútbol regional viva de
milagros y de lus caballos blancos
de turno. Pero esto se va _a acabar.
No es de recibo que los Directivos,
además de trabajar horas a destajo,
tengan que rascarse el bolsillo. Y
más grave es que los jugadores lo
tengan que hacer. Así está el pano-
rama. Que los vivillos de turno, que
viven de este pobre fútbol, busquen,
-cuanto antes mejor, otro trabajo,
este muerto Va está peinado. A lo
mejor encuentran un hueco donde
meterse con las Sociedades Anóni-
mas, pero esto ya•será otro cantar.

MAIKEL en colaboración
con M. ADROVER de
«D.M.0.

Aleix, Juanele, Salas, Mateu, Tau-
ler, Adrover, Colau, Jaume, Benna-
sar i Miguel.

J.M.F.
3.. REGIONAL

iPESIMO ARBITRAJE!
R. SON FORTEZA, 4

ATCOS. PORTO -COLOM, 2
Pese a ir con el marcador en con-

tra, dos goles de Mariano, bastaron
para conseguir algo positivo. Pero
la labor del Colegiado.de turno im-
pidió a los «porteños» sacar algo
positivo de este desplazamiento. En
uno de los momentos claves, se tra-
gó un penalty como una catedral a
favor de los visitantes. De esta gui-
sa es difícil, imposible, puntuar.
JUVENILS

FELANITX, - PETRA, I-- -
Encontre jugat al Torrentó, on els

felanitxers aconseguiren treure un
valuós punt de cara a la taula clas-
sificatória en un partit molt dispu-
tat on saberen lluitar.

Pel Felanitx jugaren, Galmé s,
Juanpe, Tomeu, Roig, Matas, Acosta,
Evaristo, Felipe, Petty, Tomas i
Guiem. El gol fou marcat per Petty.

G.V.
INFANTILS

PORRERES, 1 - FELANITX, 6
Important victòria, l'aconseguida

per l'equip que dirigeix Xesc Orfí,
en un partit on dominaren i goleja-
ren. Els encarregats de marcar va-
ren esser: Valentin (3), Esteban, So-
cías i Matas I.

.13c1 . Felanitx -jtig-Aren: Paco, luis,
Cristóbal, Manolo, Gori, Frias, An-
dres, Esteban, Valentin, Socías i Ma-
tas II (Matas I).

G.V.
BENJAMINS GIM

FELANITX, 1 - SANTANY1, 1
Partit molt igualat, on els dos

equips Iluitaren de debò per endur-
se'n els dos punts, però al final aca-
baria amb un empat. El gol local
va ser marcat per Jose.

Alineació.— Cosme, Jose, Alejan-
dro, Juan, Simó, Sergio, T. Nadal,
T. Vidal, Campos, J. Vicente i Alco-
Ica.

G.V.

EXTRAVIADA GATA SIAMESA. Se
gratificará su devolución.
Informes: C/ Rocaboira, 26.
Tel. 581282.

SE LLOGA APARTAMENT a Porto-
colom, Urb. Cas Corso. 3 dormi-
toris.
Informació, Tel. 581907.

TENGO APARTAMENTO amuebla-
do para ALQUILAR en C/ Major
y COCHERIA en C/ Rector Pla-
nas.
Informes: C/ Juevert, 61.
Tels. 580283 y 825039.

Resultats
Cadets.—
PERLAS eA» 	 52
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 29
Juvenils.—
SON OLIVA 	 58
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 49
Sèniors masc.—
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 62
MARRATX1 	 58
Seniors fern.—
SANTA MONICA 	 63
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 22
III Divisió.—
LLUCMAJOR 	 82
AUTOCARES GRIMALT 	 67
Comentari

La járnada del -'passat - cap cre set-
mana se disputa amb un temps bas-
tant insegur. Afortunadament els
quatre equips que jugaven fora, ho
feien dins pavelló cobert. els dos
de Felanitx, el dels júniors se va
haver de suspendre per mor de la
pluja. S'assenyala com a data a ce-
lebrar-lo el dissabte sant, a les 12
h:, essent un dia en que no hi ha
jornada.

Els CADETS, molt afectats per
les lesions, actuaren a un baix ni-
vell, a Manacor, i va ser especial-
ment negativa la pobríssima anota-
ció de la primera part (només 6
punts), encara que feren una bona
feina defensiva (reberen 25 punts).
Molt millor fou l'actuació de la se-
gona part (27-23). Com a anècdota
mencionem qua feren més punts en
el darrer-minut de partit (7) qUe
en tot el primer temps.

Els JUVENILS tingueren sortida
de cavall i arribada d'ase, com se
sol dir. Excellent joc i bon resultat
en el primer temps (26-34). Però al
llarg de la segona part, la cosa fou
ben -diferent: el marcador dona un
tomb absolut; a més de les errades
dels nostres jugadors, hem de des-
tacar la coHaboració dels Arbitres
que assenyalaren un nombre mai
vist de faltes en atac a !Joan Capó
i resultaren, a mês, climinats per
faltes personals, • M. Nadal,• César,
Carlos i Albert.

L'única victòria de la jornada l'a-
conseguiren els SÈNIORS MASCU-
LINS. El primer temps fou magní-
fic i obtingueren una clara renda
per la segona part que, així i tot,
resulta quasi be insuficient .Durant
els 20 primers minuts el marcador
fou molt favorable, amb parcials de
15-4 al començament i de 20-3 al fi-
nal, amb un parèntesi de 0-9, total
35-16. El segon temps va ser molt
diferent, ja que, a partir ciels 21

punts favorable sdel minut 25, els
de Marratxí lorc;aren la marxa i, en
primer Hoc mitjançant una serie de
tirs Mures, i més tard amb encerts
a la majoria dels seus atacs, posa-
ren en perill el resultat final.

Victèria fácil del Santa Mónica
contra les FLMINES. El joc de les
ciutadanes desbordà quasi be sem-
pre les felanitxeres gracies al domi-
ni en els rebots, contraatacs, tirs
lliures i, fins i tot, llançaments de
tres. Cap jugadora felanitxera va
tenir cl seu dia anotador. La cosa
més pN:asitiva fou que Xisca Nicolau
i Aztieena tornaren a la pista des-
pres -de les seves respectives le-

derrota de 15 punts fou ex-
cessiva en el partit dc l'rquiP de
TERCERA a Llucmajor. La igualtat
fou constant durant les primeres
tres quartes parts de l'encontre. Al
final del primer temps l'Autocares
Grimait tenia un petit avantatge de
2 punts (37-39). En aquest període
Guillem Amengual fou un artiller
molt eficaç, amb 22 - punts d'anota-
ció. Per-6 e nels vuit minuts finals
foren clarament millors els Ilucma-
jorers que s'epuntaren un 26-12 que
deixà el resultat amb un marge
massa abundós, atès el bon partit
realitzat pels felanitxers.
Anotadors

Cadets': J. M Porras (8), J. Bis-
querra (4), A. Barceló (4).

Riven/Is Cesar (21), R. Boyer
(11), g. Guerrero (11).

Sènii)rs masc.: Cesar (15), B. Sal-
va (11), M. Villalonga (10).

Sèniors fern. Azucena (5), C. Gar-
cias (5), Fanny (4), M. Estelrich
(4). •

III Divisió: D. Amengual (31),
D. Boyer (12), M. S. Perelló (8).
Aquesta jornada

Contara- de - quatre partits en el
Camp de Sa Mola. El dissabte ens
visitaran el Collerense (cadets) i el
Joan Capó de Palma (júniors). Els
rivals dels diumenge seran el Bàs-
quet Inca (sèniors femenines), en el
darrer partit de lliga a Felanitx, i
la Irrieternta Bahia (III Divisió).

L'úrité -equip que jugara fora serà
el de sênior provincial en front del
fortíssim Bunyola. Els juvenils, al-
tre cop', tornen a tenir descans.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA CHICO/A para ayu-
dante camarero.
Informes: Tel. 825441.

VENDO PASTOR ALEMAN de 3
meses, a buen precio.
Informes, Tel. 581257.

PlIEFERENTE

aa Jzztiona el Felanitx no pudo
pas3r d39 empate ante el Marratxí

Felanitx, O - Marratxí,

Recambios UGUET
PERSONALIZACION, MEJORA MECANICA, SEGURIDAD,

COMPETICION AUTOMOVILISTICA Y AUTO-RADIO

Servicio oficiai IRESA

C/ Joan Alcover, 25
	

Tel. 827238



Casino Palladium Mallorca
Dia 2 de maig a vespre

GAUDESQUI DEL NOU ESPECTACLE TOTALMENT RENOVAT

Per només 4.800 ptes.
INCLOU: SOPAR, SHOW, ENTRADA SALA DE JOCS I AUTOCAR

PLACES LIMITADES

INFORMACIO I RESERVES:

Algi
	

VIAJU 	felanitx TOUR/ la 

'C . Major, 28 — Tels. 582400 - 582974 — Fax (971) 582113

RESTAURANTE - PIZZERIA

00,N1 LEONE
CALA D'OR — Tel. 658033

Comunica que a partir del dia 10 de
abril se hallará de nuevo ABIERTO

al público

Se necesita joven
para yentas aptornoción en zonas Fela-
nitx y Manacqr.

INFORMES, TEL. 554280 floras oficina (preguntar por el
Sr. Font)

Bar Restaurante SOL Y VIDA
CALA MURADA — TEL. 833736

PRIMERA LINEA PLAYA Y VISTAS AL MAR.

Nueva Dirección
Bodas - comuniones - bautizos

despedidas de solteros
comidas de negocios

Consulte precios
Menús especiales
cocina internacional

y especialidades mallorquinas

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7 	 CAS CONCOS

Especial platos fin de semana
Viernes, sábado y domingo:

Rape fresco a la marinera Merluza fresca a la vasca. Parrilladu
de pescado y marisco. Chuletón de Avila. Palomos con col y gam-
bas. Parrillada de carne Cas Concos.
Cada uno dc estos platos con pan, vino y postre, 1.500 ptas.

Para domingo mediodía:
Arroz brut y pollo asado. Pan, vino y postre, 800 ptas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

12	 FELANITX

Colon's a la Sala
EL COMIAT

No ho sembla, perb fa prop de
cinc anys que setmanalment ens
hem acostat als lectors amb fets i
comentaris que sortien de la «nor-
malitat» oficial. La veritat ha presi-
dit aquesta secció, malgrat a vega-
des cogui. Aix() ens ha creat proble-
mes, ho reconcixem i ho teMern as-
sumit des del primer escrit.

Necessitam un temps de repòs
reflexió i per això varem decidir dei-
xar que els del PP i el PSOE s'en-
tenguin o es rapinyin, per: sense
que nosaltres sortiguem - a escena.
Esperam que no acudint als Hens,
no tendran la barra d'inculpar-nos
en les seves decisions. Ja ho?varem
dir a la roda de premsa, - malgrat
que algun diari de Mallorca tio s'en-
teras dc la pellícula, «sembla que la
história es repeteix, peró - amb un
Batle que ens creiem i voldríem di-
ferent». A ell també ens volem atre-
vir a fer-li un suggerimenr abans
girar la fulla; que no faci tantes de-
claracions a la premsa iiixi no treu-
ran tantes vegades declaracions que
ell no ha fet. •
• Aquesta secció sabem que la lle-
gien els nostres i eis contraris, tots
ens mereixem un descans, per tor-
nar amb més força  —i. mes alegria
que, es ben cert, darrerament la per-
díem massa.

A tots molts d'anys i .fins prest.

-11	 • —
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•
• GM;

• El C.D. Felanitx esta en hores
baixes, es desplaci a Binissalem no-
mes amb 12 jugadors. Fins i tot el
porter reserva COSME RIERA sortí
a l'onze titular per manca de juga-
dors.

a El Delegat de l'equip de 3.. Di-
visió de l'Autocars Grimait, Xesc
Pinoi es desplaça a Madriz per a rea-
litzar un curset de musicologia. Sort
Xesc.

49 El conegut, simpatic i elo-
qüent MIQUEL FIDEUER esta ar-
rassant dins Es Port els caps de set-
mana a la cervcsseria Portomar
amb els ja famosos «Caipirinhas» i
«Matxuk mbo».

• El corresponsal del DM Mi-
guel Adrover esta per tot. Nomes
ens falta trobar-lo dins la sopa. Ben
segur que dema horabaixa el troba-
rem dins Sa Mola a la I Diada de
Futbol Sala Aleví.

• CALIPSO DISCO... Portoco-
lom... Hi serem tots!

• El grup felanitxer INTERMI-
NABLES actuara el proper dia 16
al conegut SPEED i el també fela-
nitxer FONDO OSKURO es despla-
ça a Menorca el dia 24. . 	 .

Joan i Marino

Fútbol Sala
III Liga de invierno

CONST. MI S-TARRO, 4
BAR SA XARXA, 2

Partido de claro dominio por par-
te de los MISIARRO, durante cuya
primera parte se mantuvieron igua-
lados, pero en la segunda se com-
plicaron las cosas por el exceso de
dureza puesta por ambos equipos.
Al final se hizo con la victoria el
equipo que supo aprovechar sus
fuertes CIIUTS a portería.

CHAPISTERIA J. ROIG, 2
BAR ES REDÓS, 3

Resultado algo sorprendente por
Ia situación en la tabla de ambos
equipos, con una diferencia de 5
puntos a favor de los chapisteros,
que fallaron frente a la portería
contraria a pesar que lo intentaron
en muchas ocasiones. Los de BAR
ES REDÓS también mandaron mu-
chos balones a la portería defendi-
da por SERAFIN que fue el mejor
de su equipo. La fuerte presión que
ejerció BAR ES REDO les dio el re-
sultado positivo y al final ganó los
dos puntos gracias a un golazo de
GERVAISE.

RTE. CAN GUSTI, 6
CA'N MOIX/SOLIERA, 1

Este fue un partido que se carac-
terizó por su gran deportividad,
limpio en jugadas y bien trenzadas.
Sobresalieron dos goles de TONI
VACA y tres de BERNAT FERRA.
Lo destacado es que el Can Gusti
se sobrepuso a la mala racha de
estas últimas jornadas. Del CA'N
MOIX/S'OLIERA poco podemos
decir en esta ocasión, sólo que se
limitó a aguantar a un conjunto

que estaba en recha goleadora y lo
hizo muy deportivamente.

CASA EXTREMEÑA, 2
TIIE PAKS, 9

Otro encuentro bueno, deportiva-
mente hablando. A los extremenos
les faltaban jugadores al inicio del
partido, cosa que no es la primera
vez que ocurre, pero aunque hide-
ron un buen partido se vieron supe-
rados por un equipo que esta en
forma y muy bien conjuntado, esta
vez bien dirijido por SANTI MON-
SERRAT que sobresalió sobre los
demás sin dejar de lado los cuatro
goles conseguidos por M. GARAU,
que de esta forma se consolida co-
mo lider máximo goleador. Esta se-
mana ha sido buena para THE
PAKS ya que han jugado y ganado
dos partidos, lo que les acerca a un
punto del líder, con los mismos par-
tidos jugados, que sigue siendo
CONST. SURESTE SIMARRO.

GOLEADORES. — M. Cantu, 33.
g. Toni Vaca, 26. Sebastian Vives,
24. Santi Simarro, 24. Tomeu, 22 y
Bernat Fe•ri, 22.

SE VENDE PRECIOSA FINCA
RUSTICA de montaña, de 15.000'
m 2 con bancales de piedra seca,
bosque de pinos y acebuches, in-
mejorable vista al mar, cercada
de pared, y planos para vivienda
unifamiliar, situada a 3 Kms. de
Cala .Domingos.. Precio 6.000.00a
ptas.
Informes: Tel. 552227.

SE NECESITA PINTOR profesional
para cargo con responsabilidad.
Informes, Tel. 659005 de 19 a 21
horas.




