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LA SETMANA SANTA Dissabte que ve, comma la
Setmana de MúsicaLa Setmana Santa, mante dins un

ampli sector de la nostra comunitat
una vigència i un carisma que sobre-
passa —sobre tot en la vesant de les
celebracions populars— els cercles
estrictament creients i marca per
uns dies la fesomia i el ritme de la
nostra població.

Enguany s'ha fet particularment
evident la presencia de públic al
Davallament, a les processons —mi-
Ilar dit, a la processó del divendres,
ja que la pluja impedi la del di-
jous— i a l'Encontrada del dia de
Pasqua i cal que ressaltem l'esment
que les confraries posen per tal de
mantenir la dignitat d'aquestes des-
filades.

Esmentem algUns actes del pro-
grama:

EL PREGO
El divendres -de passió, - -en el Con-

vent, la Confraria de Sant Agustí
tingué cura una vegada niés d'aques-
ta mena de pòrtic de Setmana San-
ta que és el pregó. El Cor Juvenil i
Ia Coral de Felanitx, dirigits respec-
tivament per Miguel Perelló i Jaume
Estelrich, donaren relleu a l'acte
executant un programa adequat a la
circumstancia. Ambdós cors, que fo-
ren acompanyats a l'orgue per Mar-
galida Obrador i Mateu Oliver, evi-
denciaren el seu ajust i manera per-
sonal d'interpretació i clogueren la
vetllada amb la interpretació con-
juntament - de la peça «El Dia del
Ram a vespre» de D. Rafel ViCh.

I, parlem del pregó, enguany a
carme d'una aHota jove, Na 'Maria
Adrover i Oliver. Emprant un llen-
guatge certament jioètic però alhora
planer, la pregonera es cenyí a la
temàtica específica de setmana san-
ta, la passió de Jesús, amb cons-
tants referències a la commemora-
ció que en fa la collectivitat felanit-
xera i que, al pas del temps, ha dei-
xat la seva empremta a diversos in-
drets del poble, els quals esdevenen
llocs d'evocació passionera, testimo-
nis clars i expressius de fe popular.

I seguint l'itinerari dels graons de la
via dolorosa, ens emplaça davant la
Pasqua, fita cabdal on «finalment
ha mort la Mort!!» i on el reeixir de
l'amor, que es vida, té en l'emotiva
ingenuïtat de l'Encontrada la niés
sublim expressió del sentiment i la
comprenssió del poble.

Aquest text, com es costum, ha es-
tat editat i el mateix vespre es posa
a l'abast del públic. La portada de
l'opuscle es original de la dissenya-
dora Magdalena Bennasar.

LES PROCESSONS I
EL DAVALLAMENT

El mal temps que féu el dijous
sant no va permetre celebrar la pro-
cessó. La pluja glaçada que queia al
voltant de /es 8 del vespre disuadí
d'organitzar-la, de m an er a que
aquesta manifestació queda reduïda
al divendres sant. La participació
penitents fou especialment nombro-
sa i, excepció del Pas Viu, tota la
imagineria sacra que custosien els
temples ciutadans fou portada al se-
guici. Els carrers estaven abarrotats
de gent que contempla el pas de la
comitiva penitencial.

Poc abans de les 10 del vespre del
mateix divendres, la plaça de Sa
Font fou escenari del Davallament.
S'obrí el retaule amb un concert de
Ia Coral de Felanitx, dirigida per
Jaume Estelrich. Tots er Comentaris
coincideixen en considerar la repre-
sentació d'enguany com la més acon-
seguida fins al present tota vegada
que l'equilibri i l'armonia que la
presidí així ho fa pensar. El grup
de teatre «Gent de bulla» tengué cu-
ra d'encarnar les figures de les tres
escenes representades abang del des-
cendiment —Ponç Pilat, Jesús troba
sa Mare i Caiguda—, i uns equips
de llum i se) i efectes especials do-
naren una prestancia inusitada a
l'espectacle. L'escena es desenvolu-
pà a la cadència d'un guió del P. An-
toni Oliver llegit per Gabriel Bordoy
i una encertadíssima selecció de pa-
satges musicals enredoní l'escenifi-

D'aqui a vuit dies comença la set-
mana de música, una manifestació
de la qué té cura el Patronat Local'
de Mcasica i que es pot dir que ha
arrelat pregonament dins el cos de
les tradicions del hostre poble. Set-
ze anys es un temps prou significa-
tiu per considerar-ho així i la cate-
goria de les figures que han desfilat
durant aquest temps permet qualifi-
car-la de maxim exponent de projec-
ció musical dins Felanitx.

El programa d'enguany-, no desme-
reix gens el nivell assolit fins ara,
sinó que més aviat el confirma i
àdhuc podríem considerar 4iue l'a-
creix.

Ens plau tot seguit d'oferir-ne un
avanç als nostres lectors:

Dissabte dia 2 de maig, Concert
per le Banda de Música de Felanitx
Coral «Brotet de Romaní» i Coral
de Felanitx.

Diumenge dia 3, Concert d'arpa

Denià diumenge, al Poliesportiu
«Principes de España» de Ciutat, la
Federació de Clubs d'Esplai de Ma-
llorca celebrarà la seva diada anyal,
la qual, amb motiu de les olimpia-
des, tindrà un caracter marcada-

cació. Hem de donar l'enhorabona a
la Creuada per aquesta nova edició
del Davallament que,, com hem dit,
ha superat de debó els.precedents.

L'ENCONTRADA

L'Encontrada no perd gens ni mi-
ca el seu poder de convocatòria. Els
felanitxers no es volen perdre un
acte tan emotiu que sintetitza la joia
i el desig renovellat de benaurança
de tot el poble.

Esmentem que enguany la imatge
de la Mare de Déu duia el mantell i
Ia cabellera renovats.

per Stephanie Lecomte.
Dijous dia 7, Trio Art 3, format

per Pasqual V. Martínez (clarinet),
Elisabeth Romero (viola) i Susanne
Bradbury (piano).

Diumenge dia 10, Recital veu i pia-
no per Silvia Corbacho (Mezzosopra-
no) i Irineusz Jagla (piano). :

Dimarts dia 12, Concert de Gui- .

tarra i piano per Guillem Noguera
i M.a Angels Valls.

Divendres dia 15, Quartet de
Hem, Gyula Budai, Nigel Carter i
Trompes, format per César A. Gui-
Joan M. Barceló.

Diumenge dia 17, Coral Universi-
tària i Orquestra de Cambat$iri-
da per Joan Company.

Tots els concerts„seran a les 9'30
del vesprta,:a la Casa de Culture, ex-
cepte el primer i el darrer (dies 2ii
17) que es faran a l'Audito1'MÆi-
cipal.

ment alusiu a aquest esdeVeniMent
esportiu.

La jornada s'iniciarà cap a les 9'30
del mati, amb l'arribada de la torxa
olímpica que, des del moneStir de
Lluc, serà portada en successitis re-
lievaments fins a Palma pels moni-
tors dels Clubs participants, entre
ells, els del Club,kAlbada» de Fea-, .
nitx.

Els allots del club felanitxer par-
ticiparan a la desfilada representant

« han dball
Tots els nins del Club que han

d'assistir a aquesta diada han d'acu-
dir a les 8'30 del mati davant el Bar
«El Toboso» del passeig d'Ernest
Mestre, des d'on tindrà Roc la par-
tida. El retorn esta previst per a les
6'30 del capvespre, aproximada-
ment.

Macla d'esplai

Festa de l'Ange, a Sant Salvador
Demà diumenge a Sant Salvador, Missa i Festa popular sota

Forganització de la Llar de la Tercera Edat, Cercle Recreatiu,
M.I.J.A.C. i «Casa de Extremadura» i el patrocini de l'Ajunta-
ment.

A les 11,30 hores, Concert per la Banda de Música.

A les 13 hores, Missa solemne. Cantara la Coral de Felanitx.

Després dinar i Festa popular.



INFORMA

SANTOAAL

Dis. 25 St. Marc
Diu. 26 St. Isidor
Dill. 27 Mare-de Deu de

, Montserrat
Dim. 28 St. Pere Chanel
Dim. 29 Sta. Caterina de Sena
Dij. 30 St. Pius V
Div. 1 St. Josep Obrer

LLUNA

Quart inenvant dia 24. .

COMUNICACIONS
AUTOCItRS

Felanitx - Palma: Dies feiners...
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 3. 19 11,

Palma - Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
ts dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19.30
h. Diumenges j festius. a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,1S h. - -	 - _	 - •

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

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

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 581922

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Serve mèdic d'urgències 580254
GuArdia Civil MORI
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

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

Autocares J. Caldentey
LINEA FELANITX - PORTO COI.OM - CALA MARSAL -

FELANITX
Horario que regirá a partir del día 28 de abril

DIAS LABORABLES
— Salida de Felanitx:	 7,00, 9,00, 14,15 y 17,00 h.
— Salida de Porto Colom:

	
7,30, 9,30, 16,00 y 17,30 h.

DOMINGOS Y FESTIVOS
— Salida de Felanitx:	 9,00, 12,30 y 17,00 h
— Salida de Porto Colom:

	
9,30, 13,00 y 18;15 h.

Forn i Pastisseria ROIG
- Fa saber als seus clients i públic en ge-
neral, que des del dia 3 d'abril té obert
un nou establiment al C. Ronda Creuer

Baleares, 15 de Portocolom.
TEL. 824572
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.075

LA XVI SETMANA DE MÚSICA
DE FELANITX

El passat dia 31 de marc, en una
reunió de la directiva del Patronat
Local de Música, va quedar aprovat
el programa de la XVI edició de la
Setmana de Música que tendra lioc
a la nostra població del dia 2 al 17
del proper mes de maig.

Els concerts tendran Hoc, a l'Au-
ditori Municipal eis dies 2 i 17, i a
la sala d'actes de la Casa de Cultu-
ra els darnês dies, a les 9'30 del ves-
pre.

La Setmana sera patrocinada, un
any mes per l'Ajuntament de Fela-
nitx.

A la mateixa reunió, els assistents
varen esser informats del nombre
de persones que han passat a for-
mar part del Patronat i que, actual-
ment són 78.

OBRES MUNICIPALS
El passut dia ler. d'abril varen

esser rebucies provisionalment les
obres del -c-ainP fut-
bol de Cas Concos d'es Cavaller que
han costat 3.026.140 pessetes.

La installació consta de quatre
torres metalliques de 16 metres
d'altaria, provistes de dos focus ca-
da una. La potência total de la ins-
tallació es de vuit mil vats.

PAPER PER RECICLAR
A la Casa Hospici Hospital s'hi

por portar el paper que la gent no
ha d'utilitzar i que normalment
s'entrega al servei de recollida de
ferns. Aquest paper, degudament
reciclat, pot esser novament utilia-
zat i proporciona uns ingressos a
diverses entitats benèfiques.

ASSISTENCIA SOCIAL
D irriec reS-- de S-etrna'na -passadx, --

els Serveis d'Assistència Social de la
Sala han rebut del Ministeri d'Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, mitjan-
cant l'oficina provincial de la Creu
Roja Espanyola, els aliments que se
relacionen a continuació:

708 litres de llet.
40 quilos de liangonissa.
450 quilos de pasta de sopa.

L'ATUR
Segons dudes facilitades per

l'1NEM, el nombre de persones en
atur al nostre municipi era, en el
mes de gener, de 1.125 (440 homes i
685 dones).

En el mes de febrer, ers aturats
eren 1.075 (418 homes i 657 dones).
EXTRACTE DELS ACORDS DE
LA COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 30 DE MARÇ

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acorcis:

S'aprova l'acta de la sessió ante-
rior.

S'acorda el pagament al Patronat
Local de Música de Felanitx d'una
subvenció de la Conselleria de Cul-
tura del Govern Balear.

S'acorda modificar l'acord de la
Comissió de Govern de data 9 de
març de 1992 relatiu a la subvenció

l'Associació de la Tercera Edat de
Portocolorn.

S'aprova i acorda el pagament. de •

Ia certificació núm. 3 dc les obres
de clesinunt, murs de Lineament,
drenatge, pavinientaciú i alumina-
ció dc Cala Marçal, per un import
de 8.273.230 pts.

S'aprovai acorda el pagament de
la certificació núm. 3 de les obres
de reforma ciel Mercat Municipal,

Fase, per un, import de 7.224.648
pts.

Es deixa damunt la taula l'apro-
vació i pagatnent de la certilicaeiú
núm. 9 de les obres de pavimenta-

- ció d'accres a la Bassa Nova i Bar-
bacana de Portocoiom.

Es concedi una prórroga d'un
mes a lntress per a la prestació del
servei c!'ajuda a domicili.

Es concediren dos traspassos de
sepultures al Cementiri Municipal.

Es concedi un nou termini per a
Ia finalitzaciti d'obres uutoritzades
als segiients particulars: Maria Va-
dell Grimait, Jose Pomar Escarrer
i Andreu Vicens Grimait.

S'assesora el Sr. Batle en afers
de la seva competência.

S'acorda comparèixer en els pro-
cediments judicials 219/92 i 220/92
i designar com a Advocat el Sr. Ra-
fael J. Company.

Al eel sin

",414‘4.

Çuittern mascaro fiol
va morir a Felanitx, el dia 19 d'abril de 1992, a Pecitit de 	 anys',

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostôlica.

La scva esposa Maria Obrador; lines Niaria i Dainiana; tills polities *ratline Gaya i Joan uni-
meus; néts Nia-ria Gaya, Maria i Joan Binimelis; lillois Antônia Marearó, Sebastiana Vadeli , Andreu
Obrador i Maria Mascaró; germans Pedro, Antoni, Catalina i Joan; germans polities Bartomeu
Nfanresa, Miguel Oliver, Maria  Vens', Jaume Consuelo Serrano„Andreu Obrador, Damiana
Obrador, Catalina Gorila i Gabriel Fiol; nebots, eosins i els altres parents vos demanen que el
volgueu tenir present en Its vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Ven, 3



ITAL BALEAR

Ventas y
servicio

COCHES NUEVOS Y USADOS CON GRANDES FACILIDADES
DE PAGO Y GRANDES GARANTIAS

CAMBIOS DE ACEITE EN GENERAL
REVISIONES PARA ITV

PIEZAS ORIGINALES
SIMONIZADO DE VEHICULOS

Via Ernest Mestre, 43
	

Tel. 583070 	 FELANITX

FELANITX

EL PREGO.— L'any 1958, essent
rector del Convent D. Bartomeu
Bennasar Cifre, encetava el primer
Pregó de Setmana Santa D. Bernat
Vidal i Tomas.

Enguany, 17 de mars de 1967, farà
el Pregó, precisament, D. Bartomeu
Bennasar, actual rector d'Alaró.

L'acte es farà el 17 de març, di-
vendres de Passió i, com ja es tra-
dicional, intervendra la Capella Tea-
tina. Hi haura adoració de la Vera
Creu i, seguidament, Pregó.

NOVA CANÇÓ.— Organitzat pel
Centre d'Art i Cultura, va tenir lloc
per primera vegada a la nostra Ciu-
tat, un festival de música i cant de
Ia Nova Cansó. L'acte se celebra al
Celler de Ca'n Rebassa i hi partici-
paren Miguelina Lladó, Joan Ramon
Bonet, M.2 del gar Bonet i Joan Ma-
nuel Serrat.

Una funció artística molt ben aco-
llida pels dilaants al moviment de
la Nova Cançó.

FUTBOL.— El dotze de març, es
va emprendre de bell nou la tempo-
rada futbolística a Felanitx, amb un
partit amistós entre l'equip local 1
els Veterans del Mallorca.

Guanyaren els felanitxers per 3 a
1. El minor damuut el. camp-fou.el
porter Chilet. Destacaren, també,
Paco, Rubio i Monserrat. El Fela-
nitx presenta aquest equip: Chilet,
Morey, Federico, Paco; Rubio, Sbert;
Garrido, Miguelfn, Monserrat, Mar-
querio e Ibáñez. A la segona part ju-
garen Colin, Soler i Sansó.

AVANTATGE D'ARA.— En Miguel
Marina amb les seves vivències:

«Escandalera up a d r e» per Sa
Torre. En Ballester, a dins una por-
tassa hi té, «nada menos» que un
cotxo per traginar morts. — Qui t'ha
dit a tu —me diu una d'aquelles veï-
nades— que una mosca no vagi d'a-
quí a on ha estat es «bubul», a ses
meves sobrassades?

Aquella . veïnada, oblidava que ella
tenia una soil i un paias on n'hi ha-
via més de quatre quilos de virone-
res i una trentena de quilos de ses
normals».

Per la transcripció,
D'ALLAVORS

Un dels llocs comuns més repetits
quan es parla «d'aquest país» és que
falten infraestructures. Es admira-
ble com una paraula tan llarga i
complexa com aquesta ve a la boca,
a moltes boques, amb tanta facili-
tat. Sovint quan qualcú diu «falten
infraestructures» vol dir que les car-
reteres són estretes o, fins i tot, que
certa carretera per la qual passa
adesiara és estreta. Els programes
electorals també en solen anar car-
regadets, d'infraestructurcs. I sem-
pre surten als balanços de cada le-
gislatura dels equips de govern.

D'ença que ens han entrat a la
Comunitat Europea, la manca d'in-
fraestructures es una neurosi. Tot
es parlar d'autopistes, ponts i tú-
nels. Sembla que els governants
(que no saben si ho seran a la pro-
pera legislatura) volguessin passar a
la història figurant a una placa d'i-
nauguració.

He' cb•rii-6tat en el diccionari que
infraestructura i felicitat no són si-
nònims. Ni tan sols paraules del
mateix camp semantic. La felicitat
no circula per les infraestructures,
ni sembla que les infraestructures

-•pertilr a la felicitat.- - - • • •
Un exemple casolà. Un programa

electoral ben be podria dir: «Fela-
nitx necessita estar ben comunicat
per atreure les inversions. El nostre
partit millorarà les infraestructu-
res». I un rave, senyor redactor de
programes electorals, un rave! La
gent dels pobles i de les ciutats ne-
cessita el que hi ha a l'altra banda
de les vies de comunicació (un ocu-
lista, COU nocturn o un teatre) no
les vies de comunicació en si. El
transport no es la finalitat, sinó el
mitja. Que vénguin l'oculista, el COU
nocturri i el teatre aquí!

En el cas de Mallorca, les infraes-
tructures són, un engany per als po-
bles. Ciutat es fa més a prop i, com
a conseqüència, la gent necessita
anar-hi més vegades. Les inversions,
en lloc de venir, se'n van.

Erì aquesta voragine infraestruc-
tural i infraestructúrica, cal que la
gent recobri l'interès pel que hi ha

a prop seu. Són més necessaris els
canvis d'actitud i d'habit que les au-
topistes. Revaloritzar ahiò de proce-
dencia local. El programa electoral
hauria de dir «el nostre partit re-
forçara els equipaments, serveis,
subministres i comerços locals a fi
que la gent no necessiti les infraes-
tructures ni anar-se'n a una altra
banda per trobar el que li fa falta».

Des de fa 30 anys, la pugna entre
l'excés de cotxcs i la manca perma-
nent de carreteres sempre se resol
(en realitat no se resol!) de la ma-
teixa manera: més carreteres, les
quals, quart estan acabades, ja estan
plenes. Es més rapid fabricar i ven-
dre un quilòmetre de cotxes que
construir un quilòmetre d'autopista.
Més cotxes, per tant, més carrete-
res. Més carreteres, per tant, més
cotxes.

Algú s'atreveix a trencar el cercle
viciós? Es indigne anar a Ciutat o
al Port utilizant el transport públic?
Que seria de tant politic brillant si
no planificas infraestructures?

Nicolau  Barce16

5E LL.OGA APARTAMENT a Porto-
colom, Urb. Cas Corso. 3 dormi-
torts. AtnohlaL 	 •:.f4•11`.1,a
Informació, Tel. 581907.

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

SE VENDE PRECIOSA FINCA
RUSTICA de - mOnfafia, de 15.000
m2 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

O Cala Domingos. Precio 6.000.000
ptas.
Informes: Tel. 552227.

Se alquila Restaurante-Pizzeria
«LOS PINOS»

PORTO-COLOM
Avda. Cala Marçal, 12 	 Tel. 825123

Informes en el mismo

SA ,aIRERACIÓ
Perclonau Ajuntament
si sa glosa	 CleCliC

1 si amb altres critic
lo que trobam altre pic
heu fet bastant malament.

Sense gorra ni capell,
ni estrelles ni gala,
es riles beneit infant6
per sa circulació
tendria més clar es cervell
i no faria es desgavell
que ha fet aquest senyor.
Vos deixareu enganar
i aixo és un fet poc noble,
perjudicant tot es poble
per favorir un ciutadà.
Un dia heu d'anar a passar
per devers es carreró
d'En Surecia o Calderó,
i vcurcu més d'un conductor
a tots vos flastomara,
perquè per un cristià
aix6 no es agontador.

Aquest carrer de Ses Eres
toca tirar per avall,
això es com posar a un cavall
en es pits ses reculeres.

Si qualcú ve de pel «campo»
es diumenges a comprar,
començarà a voltar 	 •
i quan cansat estarà
llavors diro «aquí me planto»,
i s'abrigarà es manto,
pegau si voleu pegar, •
que aquesta fletxa se'n va
cap dret en es «camposanto» .
Heu de prendre altres medides
que solució n'hi ha,
Pensau, tornau-ho mirar
que si envant hem d'anar
bastanta de gent hi ha
que firmes m'han ofendes.

No vos quedeu man-fentes,
això s'ha de canviar
i mentre s'arreglarà
tot aquest barri anirà
sabent que falta no hi fa
a devers Can Soberà
a pegar cops i sempentes.

Que així com kin ses primeres
que d'aquest tema he parlat,
es cas se quedi aclarat
i que siguin ses darreres
i es barri de Ses Eres
torni tal com sempre ha estat.

Com que som d'Es Carritx6
som molt bo de conformar
i un motiu me bastara
per donar-vos sa raó,
¿es per que he de circular
en aquesta direcció?

Rafe!

articles d'oferta

Infraestructures i feicitat

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

MENU MEDIODIA Y NOCHE DURANTE LA SEMANA,
O

 A 800 PTAS.

ISábado mediodia y noche
Cazuela de rape a la marinera con gambas, cigala y mejillo-

nes. Pan, vino y postre, 1.500 ptas.

Para domingo mediodía:
O Arroz de pescado y pierna de cordero asada. Pan, vino y pos-

tre, 800 ptas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.



Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
QUE CADA VIERNES TENDRA A. SU DISPOSICION

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
VIERNES 24-4-92

Sopa Reina
Entrecot a la Pimienta

con guarnición
Tarta aniversario
Vino de la casa
Cho mpán Delapierre C. negro
Care, copa y puro

2.500 ptas.

VIERNES 1-5-92

Canalones de gambits
Cap de•llom con guarnición
Tarta aniversario
Vino de la casa
Champán Delapierre C. negro
Café, copaY puro

2.500 ptas.

También podrá optar por nuestro servicio a la carta, y -nues-
tras especialidades de CARNE A LA BRASA.

Rogamos RESERVEN MESA los grupos de más de 12 per-
sonas. 	 Gracias

C I'.

Todo a partir de 100 ptas.
PROXIMA APERTURA

Major, 18 	 FELANITX

SE PRECISA PERSONAL
para trabajo DEPENIENTES-AS

— Nivel cultural medio
Bilingüe (castellano - mallorquín)

- Se valorará experiencia
INTERESADOS rogamos manden. datos • personales y foto al
Apartado cie Correos número 166 de Felanitx (se devolverán da-
tos y fotografía).

JAMA
PLASTICOS, MENAJE, BISUTERIA, COSMETICA,

CERAMICA, PRODUCTOS LIMPIEZA...

Se necesitan 4 chicas
PARA.TRABAJAR EN

Chester Fried
CAFETERIA MAY — CALA FERRERA

CONTRATO 6 MESES

INFORMES: Tel. 824144 (preguntar por Jose Luis)

Restaurante OLAS
CALA FERRERA

Cocina internacional y mallorquina
INFORMACION Y RESERVAS: TEL. 65 74 24

4	 FELANITX

Jaume Prohens exposarà a
Alcúdia

Demi horabaixa, a la galeria Pe-
drona Torrens d'Alcúdia, s'inaugura
una mostra de pintura del nostre
paisà Jaume Prohens.

Aquesta es la tercera vegada que
Jaume Prohcns exposa la seva obra
a Alcúdia, ja que els anys 1990 i
1991 va participar a les exposicions
collectives .La mirada de novem-
bre» I i II, organitzades per aquesta
galeria que ara mostra individual-
ment la seva darrera producció.

L'e-wosiciú restara muntada fins
dia 27 de maig.

Un concert magnífic de Xavier
Mut

Diumenge dia 12 d'abril, a la Casa
de Cultura, el pianista Xavier Mut,
que fou guanyador a finals de l'any
passat del Concurs de Piano «Barto-
meu Vaguer Ramis», ens va oferir
un concert- que hem de qualificar de- •
magnifie, tota vegada que l'executa
amb una soltura i seguretat excep-
cionals.

Mozart, Liszt i Chopin integraren
el programa i en totes les peces s'e-
videncia amb escreix l'extraordinà-
ria sensibilitat de Xavier Mut.

Maria del Carme Fuster exposa a
Pollença

Des del dissabte dia 11 d'abril es
troba oberta a l'Actual Art Galeria
de Pollença, una mostra de pintura
de M.1 del Carme Fuster Socías, la
directora d'Arts Raval de la nostra
població.

Aquesta exposició, que es la cin-
quena individual de la pintora, res-
tara muntada fins el dia 14'de maig;

Les escultures d'Anne Berthelot
Des de dia 11 es troba oberta a

la Casa de Culture una expo&iciú
d'escultures d'Anne Berthelot, on es

poden contemplar obres de mate-
ries cliverse_s —mares, pedra, fus-
ta...— gairebe totes elles de carac-
ter antropomorf.

La dedicació artística d'Anna
Berthelot es remunta a la seva ado-
lescencia —fet molt comprensible
ates l'ambient familiar— i, iluny de
les concepcions academiques, ha
treballat la matéria amb una !fiber-
tat i espontaneïtat absolutes.

Les formes arrodonides, sobre tot
del cos femení, presenten certa ana-
logia amb les peces que ens han le-
gat les cultures primitives i que
horn els atribueix una relació amb
els anhels de fecunditat i abundor.

En suma, una mostra força inte-
ressant, que restará obert fins de-
ln a vespre.

Un alumne de l'Institut, Premi
Extraordinari de Batxillerat

Un alumne de l'Institut de Fela-
nitx, en Sabastia Moranta, de Cam-

. pos, ha.. aconseguit Ian_ Premi... Ex-
traordinari de Batxillerat.

Sebastià Moranta, que tenia una
nota mitjana de BUP suficient per
a optar . a aquest premi, es presenta
a la convocatòria del MEC el pas-
sat mes - de desembre juntamen t .

amb altres vint-i-cinc estudiants de
Balears, dels quals nomes dos ob-
tingueren el guardó.

Ens congratulam de que un alum-
ne del nostre Institut s'hagi situat
entre-els millors estudiants de les
Illes.

Caries Costa, reelegit president
de Premsa Forana

El passat dia 7 d'abril, a Sant
Joan, a la seu de l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca, se cele-
braren eleccions per renovar la Jun-
ta Directiva.

Hi assistiren representants de 32
publicacions i d'entre els candidats
presentats cis set que passaren a in-

legrar la nova junta foren cis se-
..26ents:

Maria Galmás, de «Flor de card»
que invite 31 vots.

Onotre Arbona, de «Bona Pau», 22
vots.

Jaume Taberner, «Ariany», 22 vols.
Miguel Adrover, «Ressò», 20 vots.
GabriJ Gelabcrt, «Moll nou», 20

vots.
Caries Costa, «Damunt damunt»,

18 vots.
Miguel Company, «Mel i sucre», 18

vots.
Els candidats electes designaren

president Caries Costa Salom que
havia exercit aquest matcix càrrec
els darrers quatre anys. La vicepre-
sidència fou per a Miguel Company,
mentre que la secretaria i tresore-
ria continuaran en mans d'Onofre
Arbona i Maria Galmés respectiva-
ment.
Llar de la Tercera Edat - Inserso

TALLER DE CUINA.— Dimecres
dia 29, u les 5 del capvespre, a car-
rec de Jaume Mestre-Porcel.

II VOLTA CICLISTA.—Els dies 5,
6, 7 i 8 de maig se celebrara la II
Volta Ciclista de la 3.a Edat. Infor-
mació i programes apart.

La Banda de Tambors agraeix
La Banda de Tambors d'En Rafel

pasta._ ..
Simonet vol fer públic el seu agraï-
ment a la Caixa de Balears «Sa Nos-

tra», i d'una manera especial al seu
direcr a Felanitx Sr. Xamcna, per
l'obsequi d'unes jaquetes pets corn--,ponents del grup.

Molles gracies.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

• FESTA - DE L'ÀNGEL • ----
Demit diumenge, a les 13 h. al San-

tuari de Sant Salvador, Missa solem-
ne. Cantara la Coral de Felanitx.

Hiper Gigante Felanitx
SORTEO

En cl sorteo de la compra de elec-
trodomésticos correspondiente u la
semana del 13 al 19 de 'abril, resul-
tó agraciado D. Miguel Fuster Mas-
can) (policia municipal), de la C/.
Aduana, 3 de Porto-Colom, con un
Vale de compra por valor de 10.000
ptas.
BUNYOLADA

El pasado día 12, HIPER GIGAN-
TE FELANITX obsequió a sus clien-
tes con buñuelos, elaborados por la
Sra. Forteza. Fueron distribuídos
60 Kgs. de esta popular y sabrosa

SI QUIERES COMER el mejor jo-
lb al As al_TULSA,lo has_de . en-

rga r.
Informes: Tel. 581974.

informació
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Sobados de 10.00h. o 1330h.

iCMCITL
PRiVitUEStOE

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL suEno, Erc.

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX
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EN UN ABillin Y CERRAR
DE TERRAZA

LI

Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de Rill:1os 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.

E	 ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEFONO 79 72 27- 79 7179
Cane Celleters, Parcela 131 , Pol. Ind. de Marratid. 07141 Marratxi. Mallorca. Fax. 79 71 88 

FELANITX

A finales del pasado mes de ene-
ro, el Senador del Partido Popular
por Mallorca, D. Simón Barceló Va-
dell, formuló una serie de pregun-
tar al Gobierno, interesdndose sobre
las actuaciones e inversiones del
Instituto Nacional de Servicios So-
ciales en la Comunidad de Baleares,
y en concreto, en la Isla de Mallor-
ca, y cuestiones conexas.

Esta serie de iniciativas se con-
cretó en diez preguntas escritas.

En la primera pregunta el Sena-
dor Barceló se interesaba en la
construcción y presupuesto de la
Residencia para la Tercera Edad de
Felanitx, y así, preguntaba por las
causas por las que el presupuesto
de construcción se había aumenta-

do en ciento veinticinco millones de
pesetas según manifestaciones del
Director Provincial del Inserso
Baleares, que cifraba en 1.400 mi-
llones de pesetas el coste de la ci-
tada Residencia. Pero estas previsio-
nes se han visto desbordadas por
Ias que contemplaban los Presupues-
tos Generales del Estado para 1992,
que cifraba el importe total del pro-
yecto de Residencia para Felanitx
en 1.525 millones de pesetas. Pero
no acaba aquí la cosa, porque con
los recortes del fatídico 92, el coste
total puede estimarse según avala
y firma el Ministro de Relaciones
con las Cortes, en ptas., de 1992,
aproximadamente en 1.500 millones
de pesetas.

Vemos, pues, que en el plazo de
un año, coste total previsto para la
construcción de la Residencia para
Ia Tercera Edad cle Felanitx ha sido
el siguiente:

Marzo 1991 (Fuente: Gobierno)
1.275.000.000 ptas.

Octubre 1991 (Declaraciones Dtor.
Prov. Inserso)	 1.400.000.000 ptas.

Diciembre 1991 (Presupuestos S.
Social) 	 1.525.000.000 ptas.

Marzo 1992 (Gobierno)
1.500.000.000 ptas.

Con lo que el coste total, de cons-
trucción y puesta en funcionamien-
to, en ptas., de 1992, es según el Go-
bierno de 1.900.000 millones de pe-
setas, por lo que la diferencia con
respecto a las previsiones del mis-
mo en marzo de 1991 asciende a la
cantidad de: 625 millones de pese-
tas.

En cuanto a la fecha prevista
para cl inicio de las obras, el Go-
bierno mantiene como fecha más
idónea la del segundo semestre de
1992, pero siempre dependiendo de
Ia situación de los créditos incorpo-
rados y de las disponibilidades pre-
supuestarias, para 1992, y en este
punto es necesario señalar que el
Gobierno ha previsto invertir, en
1992 en este proyecto 25 millones dc
ptas. Respecto a la fecha de finali-
zación que en marzo del pasado año
el Gobierno manifestaba la del 30 de
octubre de 1993, hay que resaltar
que también, como todo lb referen-
te a la Residencia de Felanitx, se ha
modificado, estando previsto en el
segundo semestre de 1992, y temen-
do en cuenta, que la duración de las
obras de este tipo de Residencias es
de 24 meses, a los que habría que
añadir el concurso para equipamien-

to, que podría establecerse en 2 6 3
meses, y un plazo de 2 ó 3 meses
para proceder a su amueblamiento.
La puesta en funcionamiento no será
nunca anterior al mes de abril de
1995, con lo que el retraso, respec-
to a las previsiones de mayo de 1991,
es cercano a los 18 meses, y esto te-
niendo en cuenta, que según mani-
fiesta el Gobierno, aún se esta en
Ia fase de proyecto, por lo que sólo
se han facilitado las previsiones exis-
tentes al día de la fecha en que se
responde a la pregunta, y sujetas
por tanto a las posibles modificacio-
ncs que la ejecución de una obra
lleva consigo, y que «hasta que no
hava tenido lugar la terminación v
recepción provisional de la obra, se
está informando sobre previsiones
de trabajo», es decir, que las previ-
siones, están sujetas a cambio sin
aviso previo, es decir, 'que no las
cree, ni el propio Gobierno. •

La pregunta, la n.° 7384, venía re-
ferida al número de personas mayo-
res de 65 años que espera poder ocu-
par una plaza en una residencia para
Ia Tercera Edad, dependiente del
INSERSO en Mallorca, y a enero de
1992, figuraban en la lista de espera,
208 personas mayores.

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

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

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

La Residência pr a la Tercera Edad es
començarà enguany
Però l'entrada en funcionament no serà fins el 1995    

ATENCION !!
Disponemos de una amplia gama
de artículos para la decoraciói
de su hogar: 

—Pintura plástica para interiores y exteriores
—Esmaltes
—Barnices y lacas
—Moquetas
—Suelos vinílicos
—Alfombras
--Cortinas de bairn y de cocina
—Etc...   

Pídanos consejo para sus problemas
de humedad, le asesoraremos con

mucho gusto

Descuentos en todos nuestros artículos
del 10 al 35 %

VISITENOS EN:  

Pinturas y Decoración Felanitx 

Plaza de España su. - Tel. 827156
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Una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar, donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
de maravilla, económico y super fácil.

'Kits para montar
muebles, estanterias,

repisas,etc.
.Palos para cortinas.

•Persianas
mallorquinas.
•TapaJuntas.

'Peldaños.
•Balústres
'Zócalos.

'Vigas para techos.
'Cantoneras.

'Listones
'Paneles para forrar

paredes.
'Madera para

forrar columnas.
'Tarimas flotantes y

parquet.
•Taburetes.

'Mesas.
•Puertas.

•Herramientas.

Tenemos practicamente de todo lo que necesitas.
Ven a BRICOLAR y lo comprobarás.

R • NI A I) ER A
1-icalrig Lae ten e r rnn cie rimpr Ser trn mariilcis
HORARIO,

De9a13hrs.-15a2Ohrs..
Satracleascia9a 13 hrs.

BAR-RESTAURANTE

LOS MARISCOS
PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes y pú-
blico en general su REAPERTURA
a partir de hoy sábado día 25.
Avda. Ca la Nlarçal, 	 Tel. 82 46 93

La Dirección del Restaurante Can
Tramper de Cala d'Or, comunica a
sus clientes, -amigos . y - pt:Tblico -

en general, la APERTURA
del RESTAURANTE

SES PORTADORES
PORTO COLOM

Hoy sábado dia 25 de abril, con
especialidades en cocina marinera.

Reservas: Tel. 825271

Des del dia 18 de abril
ha reanudado su servicio al público el

Restaurante REMO
RiVIIVenidOS, tin. Tel. 6380 51 CA 	 D•OR

Cocina italiana
Nueva Dirección

6
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DESEMBOLIC

La setmana passada, aqucst Set-
manan i publicava una carta del se-
nyor Miguel Riera i Nadal, a la
qual vaig entrellucar el meu nom...,
de sobte!!, un munt d'estranyeses
acuiren a la meva capissola; des-
prés d'una cavillació equilibrada
vaig arribar a un raonament, el
qual m'ha propel-lit uns aclari-
ments:

a) Reconesc j tievaig general ¡tzar
el Ilinatge «Riera», en tot cas l'hau-
ria d'haver singularitzat.

b) De totes maneres, quan vaig
esmentar tl Ilinatge, ho feia fent
cas a unes «trucades» que hi hagué,
aleshores, a la T.V.F. Si feu mernõ-

ria, podreu recordar que hi va ha-
ver un senvor que va telefonar i
que cs va identificar com el sr. An-
dres Riera; dones u aquest «Riera»
feia tai menció.

c) Si l'haga•s de critical-, no faria
pel que fa a l'Ajuntament d'ara, no
als vuit anys que vosté resta a l'o-
posició (això no vol dir que, vostè,
es pugui rentar les mans).

d) Comparances de vostè amb
en Cosme Oliver, tampoc, no en faig
cup ni una, però, això no vol dir
que si les coses segueixen ben
igual... un dia, a lo millor, podríem
jugar a «analogies». ...i respecte a
aquell dia o a aquella hora, ningú
en sap res... (Marc 13, 32-33).

c) Després de tot, si, vostè, es
va sentir Audit, per quelque cosa
sera.

Be, com pot comprovar, aquestes
línies, nomes són per fer un aclari-
ment, no hi ha cap ànim d'ofendre'l
ni de moure gens de polemica, però

com ja sabem, amb vostè, han de
tenir les coses nies que clares i en-
cara!!

Anton( Joan i Albans

CONTESTA AL SR. OBRADOR
Emprant bones maneres, —que

també en tenc— vull dir al Sr. B.
Obrador que cl que vaig fer fou do-
nar simplement un punt d'opinió i
sense amagar-me gens ho vaig dur
al setmanari FELANITX. Es un
punt d'opinió, pens que molt gene-
ralitzat, on crec que quedareu ben
ferit, fins en el punt de que vós ma-
teix heu anunciat que no tornareu
assistir a comissions ni plenaries
mentre no s'arreglin els polèmics
temes cle la delimitació del sòl urbà

les normes subsidiaries. Perquè
sabeu ben be que això es molt Barg
i complexe i preteneu mostrar
—pens jo— la inculpabilitat i salvar
així la vostra imatge. Una altra bar-
rabassada encoberta que, el que vos
coneix, mai no vos podrà perdonar.

Es ver que varem aprovar una de-
limitació que els jutges varen rebut-

jar. Però també es ver que vós, que
tan de bC! voleu a Felanitx, no vol-
guereu retirar l'expedient del jutjat
i deixar que presentassin una altra
delimitació fent cas en el vostre re-
curs, delimitació amb tots els infor-
mes tècnics i jurídics favorables.

'Lambe pens que no sou el que
pensau, ni el que deis, sou el que
feis. I el que leis esta a flor de pelf
i també impregnat dins el pensa-
ment de tothom amb dos dits de
seny i amb els ulls oberts per no
deixar-se enganar.

Estic convençut de que 'qudn cis
vostres seguidors vos varen donar
suport no pensaven que trasplanta-
ven una malaltia dins la societat fe-
lanitxera i que quan voldran extir-
par-la sera massa tard.

Quant als punts obscurs que ate-
nyen la meva personalitat he de dir
que mai m'he amagat de res ni he
anat de magarrufes. Aquest dia que
vós citau tenia feines a Barcelona i
crec que el Batle va . justificar la

(Passa a la pàg. 7)

PASEO FERROCARRIL S/N FRENTE COLEGIO LA SALLE' TEL. 551-250 • MANACOR



Ford, con el lanzamiento

de esta nueva genera-_

criticos automovilísticos:

cIón de motores 16 vál -

vulas, quiere llevar a

toda su gama las

prestaciones propias de.,
un gran corazón y
poner la tecnología pun-
ta al alcance de todos.

Pero aún más interesante

que hablar de ellos, es saber qué opinan

Tecnología 16V.

R

MOTOR FELANITX
P. R. Llull, 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331
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Catlin treztaz
( ("e de la ¡ùg. 6)

mewl absència. Per altra part he de
dir que els terrenys adquirits per
MASAN, ho foren despres d'un es-
tudi tecnic i econmic ben exhaus-
tiu i foren els rites adients i millor
ubicats per fer-hi la depuradora i no
perquè fossin d'un regidor del PP.
Si hagucren estat del Sr. Obrador i
les hagués volgut vendre, tambe els
haurien comprats, ja que tal com
estan collocades les canonades del
clavagueram cap a l'emisari aixi ho
demanaven. El fer-la a un altre in-
dret suposava un bon grapat de mi-
lions de despeses per l'Ajuntament
i incalculables molesties pels ciuta-
dans, a rites de la pèrdua d'un temps
preciós. El preu que al final en paga
IBASAN i que també n'havia de pa-
gar l'Ajuntament, —esta escripturat
clavant notari— era d'un milió i mig

de pessetes. Crec que aquests do-
biers per dues quarteradcs es un
preu quasi regalat.

Per  hi ha una altra cosa a dir. I
és que el Sr. Obrador va fer el fct-
ge per la boca mirant amb lupa el
Pla General, cercant i recercant un
vial que també passa molt prop
d'aquell indret per denunciar la il-
legalitat d'aquella obra perque els
terrenys havien estat propietat d'un
regidor del PP i al mateix temps pa-
ralitzar un be pels hortarrins i fe-
lanitxers. Estic segur que no es per-
donara mai no haver-ho pogut lo-
grar. Aquesta es la realitat liam-
pant i clara i que no tenc perquè
amagar.

Passant a un altre capitol, t'he de
dir, Tomeu, que els pancts que men-
ges supós que no són dels nostres,
o be es que t'aixeques molt tard i
ja s'han acabats, perquè els nostres
panets quan els mossegues fan crec
crec i són tendres i gustosos com

cervellet frit. Ara, que ho diguis tu
no m'es estrany perque pens que
tens les dents esmusses i els quei-
xals xapats de rocgar claus per
I 'Ajuntament.

I scguint el teu consell,
ho fare amb una glosa:
no dire que ets poca cosa,
pen-6 si, no tens remei.
Entrares fent el coil()
i ara voles malferit,
no moriràs en cl llit
si un caçador atrevit,
emprenyat i mal sofrit
te confon amb un tudó.

Josep Bonet

PROFESSIONALS DE
L'ADM1N ISTRAC ICI

Benvolgut Tomeu:
Escric aquestes rattles, fruit de

fets i reflexions, perquè si ho tro-
bes convenient les donis publicitat.
Gracies.

I. En temps en que era «cabo»
dels camincrs l'amo en Joan Galari,
i arran - de la construcció d'un grup
de cases, es presenta a l'obra per
donar la tirada i la rasant del car-
rer. Davant les observacions del
constructor de que «havia parlat
amb cl concejal d'obres sobre el par-
ticular, l'amo en Joan li contesta que
el concejal canviava cada parell

• d'anys i cils, eis treballadors - de la
Sala, seguien i es trobaven per sem-
pre amb la malifeta.

Fa menys poc temps, un regidor

de l'oposició socialista va opinar da-
mont .iquest sctmanari sobre temes
de circulació i va rebre pel mateix
mitja, resposta dels guàrdies, on li
fcien notar les deficiencies dels seus
raona men ts.

2. Respecte del camp de golf de
Vall d'Or, es diu que no te permis
d'obra, però que si es legalitzis hau-
ria d'abonar uns 150 a 200 milions
de pessctes.

L'Ajuntament va comprar uns ter-
renys per al policsportiu, justament
per on havia de passar un carrer.
També pareix que va comprar uns
terrcnys per a fer-hi el poligon in-
dustrial i ¡casualitat!, si es fa l'auto-
via cis xaparà.

3. Pens que l'Ajuntament de Fe-
lanitx deu tenir els seus correspo-
nents secretari, interventor, apare-
Ilador, caps de negociat i fins i tot
el sett «cabo» de camincrs.

Davant els casos de l'apartat 2,
(pie pens quesóncom perespanyttrun
seny 'modest com el meu, em de-
man on eren, que feien, quan es du-
gueren a terme els fets indicats?
Perquè els partits politics al govern,
ara, segons la voluntat popular, can-
vicn, però els professionals de l'Ad-
ministració es troben sempre amb
Ia malifeta i m'estranya que no ha-
gin . fet notar la seva disconformitat
davant -el poble que és 'el que- real-
ment els paga i al servei del qual
estan.

P. R.

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos, complementarios,_

C. Costa Llobera, 6 	 Tel. 827265

Foro
INIININ111111111111111111111111=11

motores ecológicos
FORD COCHE OFICIAL EXPO'92

Tsta nueva familia de motores resulta muy avanzada
en sus procesos de fabricación... b. (Motor I6)..

"Sus. caracterlsticas incluypn pju44e hidrAulico de
distribución, durabilidad y mantenimiento reducido
(servicio cada 30.000 km.), inyección secuencial,
control electránico muy perfecdonado y turbulencia de
gases especiar (Autopista).

'Su comercialización en Espana ya se ha iniciado
con unos precios que se ha pretendido que resulten
totalmente competitivo? (Coche Actual).

Sólo tú puedes descubrir el placer de conducirlos.
Ven a sentir sus nuevos corazones.

Todo lo que hacemos nos conduce a (Is



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

INFORMACIÓ I RESERVES:

41411t .	
f an .,_

\INCI it kx TOW Id. ,.,
1

C/. Major, 28 - — Tels: 582400 -1582974 ; — Fax (971) 582113

Carrer Major, 23

Moda home i dona
Amb primeres marques:

Bonaventure - Sandro
París (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

ulato!A
iLkit.Ys5

•

Professionals al servei
de la vostra imatge

Tel. 582316

RESTAURANTE
-Esmeralda
Park

CALA DOI
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO
CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

FELANITX

U R BAS
Com deia l'altre dia un novellis-

ta, la història no ensenya. Si de cas
és la novella qui cnsenya. La prova
esta en la situació actual. No s'ha
aprés res. La novella, en canvi, ens
mostra personatges «reals», pas-
sions i disbauxes, on ens podem
veure retratats, i aim') sempre fa
C fecte.

Per això un exercici academic so-
bre l'urbanisme a la vila resultaria
inútil, i potser una novella, al man-
co serviria per aixecar el nivell
debat, o perque la incultura urba-
nística que patim s'esbalcIragues.
Una novella que, com si hagues sor-
tit la primera part, en podríem fer
la critica.

El protagonista però, encara que
els folres ho donin a entendre, no
és el constructor, l'especulador, el
jornaler dels dissabtes, o l'arquitcc-
te de firmar per cobrar. No, aquests

són els personatges de les entregues
televisives per hores d'escurar, i
Ia vegada victimes del seu propi pa-
per.

El vertader protagonista és el que
s'ha criat a partir de l'escola clefs
franquistes, que ha passat pel coro
de l'esglesia i que s'ha reconvertit al
neocapitalisme apres d'estrangers
que no els deixen excrcir en els seus
països d'origen, i que s'ha reciclat
tardanament en administratiu de la
funció pública.

Aquest protagonista, com s'ha po-
gut endevinar, es la ideologia domi-
nant. La mateixa que va parir el
PGOU l'any 1969, i la mateixa que
ha pastelejat fins ara amb el tema,
i la mateixa que seguira pasturant
les institucions politiques, encara
que hi hagi bens negres. Ideologia
que diu que el maxim profit privat
a curt termini, reforça la jerarquia

social, i que la mesura de les per-
sones són els clobbers. Ideologia que
afavoreix un sobreguany per una
sobre explotaci6 i que introdueix
com a lloable el valor de l'especula-
ció. Quo el be d'hom se difon en el
de tots, i que si tothom se benefi-
cia a si mateix s'indueix el benefici
social.

Una ideologia que diu que qui pri-
mer arriba primer engrana, i que si
saqueges seras mereixedor del pre-
mi maxim profit i posat com exem-
ple d'«homo economicus», ja que els
vertaders problemes són cis d'ara i
aquí. Una ideologia que diu que la
salvació d'uns quants, que treuran
el carro, s'ha d'afavorir (minor si
són dels nostres), perqu tots col-
earem. En definitiva una ideologia
de qui té bo vola i qui no en te ro-
dola. I ningú s'ho vol perdre, uns
per les miques i d'altres per les ta-
llades, si no ho creuen ho fan creu-
re. I si no, a la vista els resultats.

Tornant a la novella, la trama,
es l'actuació política del protagonis-
ta envers PGOU, un fill que no de-
sitja, i per això fa anar malament
(avortar) tots els «intents». 1 enca-
ra que no ho digui obertament, la
veritat és que no l'hi convé, perqu
així la seva vida es més discrecio-
nal, més arbitraria. Fa el que vol i
aixi no s'han de posar d'acord inte-
ressos mesquins de ningú per en-
treveure el futur, cosa que signifi-
caria haver de posar hei en una
vila del farwcst i corn a conseqüèn-
cia podria conduir al desprestigi
electoral. I-aixi s'ha anat visquent al
dia, aplicant allò que s'ha sentit a
dir del «laisez faire...», que s'aplica
quan no se sap que se vol fer, i po-
sant excuses amb NN.SS. comissions
subsidiaries, PDSU, i d'altres can-
çons com aquella tant coneguda de
Pilat que ha passat a la història.

Mentrestant per justificar la seva
existencia mira de «fer el bé», per
com que no se pot fer be per a tot-
horn i sempre n'hi ha de descon-
tents, mira d'afavorir més els d'a-
prop. Els «seus» per tant, es con-
verteixen en els «manu militari» del
progrés, amb una intervenció esca-
pada, sensa massa escrúpols, tot si-
gui dit, i que condueix a poder dis-
frutar d'un territori erm, a gaudir
Ia brutor, l'estibament i la curtor
de vistes. Sempre amb el consol de
que encara n'hi ha que estan pit-
jor, corn aquell que l'hi pasa la de-
limitació DSU per dins el dormitori,

o aquell solar maleït que té devora
un Hiper, o el tro..; que l'hi han pro-
legit no se sap de qu;.%

Així les coses, després de tantes
rogatives se presenta la barrumba-
da, i vet aquí que implorant que les
coses segueixin igual se demana
consens en ulls grossos i que esta-
ria bé que els veins del carrerú Ilarg
ajudessin a rebre urbanitzacions,
per així fer que tothom sigui mes
igual.

El desenllaç consisteix en una su-
cosa declaració (le principis i pro-
postes de bones intcncions acompa-
nyada d'un seguici de cartes a l'opi-
nió pública, que per no deixar al
lector en «la» n'hi farem cinc cèn-
tims.

Comença la declaració amb una
defensa, se podria dir que apassio-
nada, amb el suport d'una diversitat
de raons i arguments vertaderament
encomiable, i luxosament detallada,
de què l'espai velocitat per temps,
tant si es natural corn artificial.
Tambe, després d'algunes disgrega-
cions s'estableix que funcionar es te-
nir paga de l'Estat; que eis llocs de
feina, segons Maastrich, tendeixen a
desaparèixer, a no ser que se posin
més gestories, i que el missatge, des-
prés de la galaxia Giitemberg i a la
vila global alla a on ens trobam, és.
Ia Televisió.

J.M.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
• - Derhi -FDS

Yamaha FZII 000
— Mobilettes

Nlorini Scalihur 501
— Vespinos varios
— BMW K 75

CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS
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Trot felonitxer
HIPODROM DE MANACOR. 11-4-92

Molt dolents els resultats dels re-
ianitxers, mes tenint en compte que
el cavail QUATTR I NO es lesiona
greument durant la carrera.
HIPODROM DE SON PARDO.
DIADA DEL RAM. 12-4-92

A una de les proves reservades als
Ires anys hi hague participació feia-
ri it

Ir. SURBAIN, 	 1'26'8
2n. S GRANDCHAMP, 	 1'27'4
3r. SULIMA, 	 1'28'4
Gran paper del cavall propietat

d'Andreu Binimelis:
Ir. QUILADI, 	 (F) 1'21'2
2n. RUPIN, 	 1'21'3
3r. RAIS DU CAILLOU, 	 121'5
A la carrera estelar per cavalls na-

cionals, LANZARINA aconseguí un
meritori quart Hoe, que quasi fou un
lercer, per darrera autèntics craks.

Ir. PARVALLON, 	 1'20'5
2n. LUTINE, 	 1'21'0
3r. JUNITA, 	 1'21'4
4t. LANZARINA, 	 (F) 1'21'6

HIPODROM DE MANACOR.
DIVENDRES SANT

Ir. JIEL MORA, 	 1'24'5
2n. NECTRIA ROYAL (E)

NORELIA, 	 1'23'6
DIUMENGE DE PASQUA

I r. NOTEPARES, 	 1'24'9
2n. LANZARINA, 	 1'21'6
3r. JIEL MORA,	 1'25'5
LANZARINA aconseguí la millor

velocitat nacional del cap de setma-
na.

Joan Mas-

Club de Bàsquet [spurt
Es Port
semier; lemcnines 2. diViSi6
RENAULT RTE. PLAZA, 48 -
BONS AIRES (Palma), 40

Bon partit jugat al Port davant un
rival que posa dificultats per?) on la
ma de Cati López i l'encert de Ma-
rieta les superaren i feren possible
la victòria. Tot e temps ana per da-
vant el nostre equip, demostrant la
seva 'alua i que si guanya els clos
partits que li queden pocIra accedir
a la promoció per a Primera B. Cal
assenyalar que en el conjunt nomes
hi ha set seniors i que la resta són
cle les juvenils.

És una vertadera proesa . el que
aque.s- t club ha fet en dos anys, ja
que, sortint des de zero te la possi-
bilitat d'assolir la Primera B. Crec
que els integrants del club, les juga-
dores i els patrocinadors mereixen
un fort aplaudiment.

Andreu

TENGO PARA ALQUILAR casa de
campo amueblada. Con piscina.
Zona entre Felanitx y Manacor.
Informes: Tels. 581143 y 580122.

REGALARIA UN CA CREUAT DE
PASTOR BELGA. 5 anys:- Per
casa de camp o xalet.
Informes: Tel. 824721.

SE ALQUILAN LOCALES COMER-
CIALES en C/. Asunción y C/.
Cala Marçal. Porto s Colom.

Informes: Tels. 824205 y 825156.

Accident nsoztal
El clitimenge dia 12 a la nit, es va

registrar un accident cle circulació a
resultes cicl qual percè la vida la jo-
xi: de Felanitx Guadalupe Sierra Ce-
rro, do 17 anys.

La desgracia va succeïr quan
tornada a Felanitx, per l'autovia de
Palma per Llucmajor, el cotxe que
pilotava el seu acompanyant sortí cle
la calçada en un revolt, clonant uns
tombs amb tan mala fortuna, que
l'ai-Iota en sortí mortalment lesio-
nada.

Llamentam una vegada Ines un
accident que ha costat la vida a una
felanitxera en la flor de la seva jo-
ven tut.

Descansi en Pau, Guadalupe, i re-
bin els seus familiars la nostra Ines
sentida condolencia.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Cosme Mocien Garcias
i Glòria M.a Nicolau Oliver, han vis-
ta alegrada la seva liar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que
rebrà el nom de Xim.

Enviam Ia nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.

o	
La llar d'En Pere Massutí Nicolau

i esposa Miquela Ballester Adrover,
s'ha vista augmentada amb el naixe-
ment del seu ségon fill, un nin citie
rebrà el nom de Pau.

La nostra enhorabona més cordial
als venturosos pares.

Adiós Guadalupe Siena
Cerro

Adiós a una sonrisa joven. A una
nifia morena como nuestra MADRE
EXTREMEÑA. Hasta el nombre lo
tenía corno ELLA. Y esa gracia es-
pecial que ponía de manifiesto, cuan-
do bailaba con sus compañeros la
jota de Las Villuercas, en el Grupo
Tierra y Mar (CASA DE EXTREMA-
DURA).

Has dejado un gran vacío junto a
tus desconsolados padres, no te va-
mos a olvidar. GUADALUPE, tu re-
cuerdo va a estar con nosotros, pero
por ti, entre otras cosas, seguiremos
adelante.

Se llamaba Guadalupe
como nuestra Morenita
y lo - mismo que esta Reina
era ,igual de rebonita.

-
SE*4LQUILA CAFETERIA TROPI-

CO en Porto Colom.
Informes: Tels. 824205 y 825156.

SE NECESITA AYUDANTE
COCINA

Informes: Tel. 825441.

EXTRAVIADAS GAFAS GRADUA-
DAS. Se gratificará su devolución.
Informes: En esta Admón.

CHICA CON TITULO, busca traba-
jo en peluquería.
Informes: Tel. 583366.

VENDO CASA (2 viviendas) con co-
chería.
InfotTnes: Tel. 582088.

HIP'ER $116 NTE
de FELANITX y CALA D'OR

Seguimos con nuestras OFETRAS FIN DE SEMANA
Los días 24, 25 y 26 de abril

37
155
119

595
189
495
395
159
795

Ginebra Larios 1 I.	 745 	 Coca-Cola en caja de 24 latas
Whisky Johnnie Walker 3/4 40°	 Coca-Cola 2000

(tapón válvula) 	 995	 Arroz Nomen 1 Kg.
Vino Rioja Bordón del 1987	 395 	 Detergente Elena tambor 4 Kg.
Vino Soldepehas 1 I. (tres sabores) 115 	 Yogourt Danone sabores Pack-8
Aceite de Oliva Calmani 1 I.	 269 	 Chuletas cerdo lomo
Aceite de Oliva Caimari 5 I. 	 1.325 	 Chuletas cerdo cuello
Coca-Cola lata 33 cl. y Fanta 	 Atún Riancheira R-0-70 pack de 3

	

todos los sabores 39 	 Jamón York Cocido Ext:Mil Sabor.

y más de 100 artículos a PRECIO DE COSTE HORARIO: De lunes a sábado de 9 a 21 h. No cerra-
mos al mediodía. Abierto domingos de 9 a 14 h.
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autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 - 581115 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Setmana Santa. Tradicions...
Que de cada dia cobren més -força...
També la cobren els nacion'alistnes.
Una prova més és que Manuel Fraga
va demanar més competències auto-
nòmiques, per un estil de &atalunya
i el Pais Vasc. Fraga des de que ha
deixat Madrid per comandar a la se-
va terra gallega, se n'adona.del que
significa tenir uns drets a la seva
comunitat sense haver sempre de
dependre dels designis mai conse-
qüents del Govern Central... ¡Quan
Cañ ellas prendra mesures parescu-
des?!...	 _	 .

• El pasado' día 10, si no me
equivoco, volvió a abrir sus puertas
Ja «DISCO CALIPSO» de PORTO-
COLOM. Eso sí, tras una reforma.
Estaban todos los felanitxers menos
dos o tres, entre ellos —por motivos
laborales— un servidor. Dicen que
el «totuus people» celebró por mid°
lo alto el acontecimiento. Una RE-
APERTURA que se hacía necesaria.

• El pasado día 16 tenía que
presentar el grupo local «INTERMI-
NABLES» su NUEVO DISCO en
«SPEED». No con carácter oficial,
sino para los amigos, como,quien di-
ce. Seguramente la presentación de
marras, en plan serio, s.erd dentro
algunas fechas con toda le pornpa y
el boato de rigor, a bomba y pla-
tillo.

• El «BAR/PUB S'AUBA» cam-
bió de dirección. Tras algunas refor-
mas que cambian el estilo del local,
habrá que esperar que el personal
responda a la llamada.

• Vimos el «SECRETO, DE LA
PEDRIZA», la película mallorquina,
gracias a las gestiones der «CEN-
TRE CULTURAL». Una pelkula de
escasa calidad fotográfica —en ague-
•Ilos tiempos no se podía pedir peras
el olmo—, que se transforma a ra-
tos en un simple documenlal, olvi-
dándose completamente dei drama-
tismo de la historia. Un dramatismo
que a veces se hace bastante cursi,
donde la moral es un tanto «extra-
vagante», uno llega a pensar que los
contrabandistas son los buenos pe-
se a llegar a matar con alevosidad y
premeditación, y los pobres carabi-
neros, simples monigotes, demos-
trando una ingenuidad sin preceden-
tes y unos sentimientos tan primi-
tivos que los llevan a consecuencias
tan funestas como la muerte. La pe-
lícula, hecha por jornadas y capítu-
los, es larga, más hoy en dta, y no
tiene más valor que poder contem-
plar algunos parajes mallorquines,
«Es Convent» de Felanitx ktilgunos
personajes felanitxers de la boca, y
comprobar que cl dinero y la posi-
ción social ya eran importiintes en

aquellos tiempos. Un documento his-
tórico, sin duda. Pero que como pc-
lícula tiene mucho que clescar, ya
que en aquel tiempo el cine ya es-
taba haciendo autenticas obras
maestras. No quiero ser duro, pero
si, fiel a mis principios. Tal vez es-
té influenciado por la mala audi-
ción de una música superpuesta,
que no venía a cuento, y que ade-
más escardaba a más no poder. No
sé por qué a una película muda haya
que ponerle banda sonora... De to-
das formas recuperar este celuloide
nos lleva a apreciar más nuestra his-
toria, y eso, es positivo.
a En «UNIC» estuvieron el otro

día «ROTSDAI» (yo traduciría con
el cachondeo que me caracteriza co-
mo «Eructos al ajillo»). Un conjun-
to que da mucha caña, y que tiene
algún vocalista a tener en cuenta.
La sala, desde su nueva andadura,
cuenta con una clientela de lo más
formali ta.- Y las GALAS JUVENI-
LES son fetén.
; • El domingo día 12 el C.D. FE-

LANITX consiguió un POSITIVO en
el feudo del VIRGEN DE LI.UC. Al
final UNO a UNO. Y eso que el Fe-
lanitx acudió a la cita mermado de
efectivos; baste señalar que el por-
tero suplente COSME RIERA jugó
de DELANTERO CENTRO. Antaño,
en estos casos, decían que jugaba de
«mig estorbo». Lo cierto es que el
chaval puso toda la carne en el asa-
dcr, y esto es admirable., El Fela-
nitx, que luchaba por el ascenso,
ahora debe jugar para salvar la ca-
tegoría. cosa casi hecha, pero ya se
sabe, los tiempos no están para bo-
llos. (0,

• El pasado sábado la artista na-
cida en Marruecos ANNE BERTHE-
LOT, pero afincada en Mallorca
desde su infancia, inauguró en el
«Casal de Cultura» una EXPOSI-
CION bajo el título genérico de «ES-
CULTURAS». Unas formas predomi-
nantemente femeninas que siempre
insinuan mucho más de lo que se
puede apreciar a primer golpe de
vista. Anne trabaja el arnarès, la
«fusta», la «pedra», l'«atzabeja»
etc. con un estilo muy personal, sin
concesiones a la galería, pero con la
fuerza ritual de todos los tiempos...
Sin duda hay una intención sosla-
yada en toda su obra, y eso es siem-
pre de agradècer. En la inauguración
estuvo toda la «crème de la crème»
de la comarca, especialmente toda
Ia colonia extranjera que reside en
Ia zona... ¡Tres bien, Anne!

• El passat Dijous Sant, el mag-
nate felanitxer, uno de los pocos que
quedan ya, reunió a manteles al
grueso del «EQUIPO A». Algunos
faltaron a la cita por motivos más
que justificados. Se trata de PEPE
VALLS, que de una manera tradi-
cional da esta fiesta, que sirve para
unir viejas amistades y de paso en-
lazar nuevas alternativas. El evento
tuvo lugar en «CAS PATRO» en esta
ocasión, un lugar que goza de una
de las mejores panorámicas de nues-
tro PORTO-COLOM.

• De paso tomamos una copa en
el Restaurante/Cafetería «MAR I
VENT) que desde hace unas fechas
cuenta con una nueva dirección.
Tanto JUDITH como PILI son per-
sonas experimentadas en el mundo
difícil de los fogones. El ambiente es
agradable y no cabe duda que estas
«amazonas» del mundo empresarial

FfitbonSala

RESULTATS
Iniciació Regional
APA COL. ST. ALFONS/

PINT. MAR, 3 -
C.D. MOLINAR (líder), 2
Torneig Setmana Santa Alcadia
APA COL. ST. ALFONS/

PINT. MAR «A», 12 -
C. AT. ALCUDIA «A», 0
C. AT. 	«B», 2 - -	 ---
APA COL. ST. ALFONS/

PINT. MAR, 9
Partit final
C. AT. ALCUDIA, 1 -
APA COL. ST. ALFONS/

PINT. MAR, 4
Benjamins Regional
Torneig Setmana Santa Alcúdia
(semifinals)
APA COL. ST. ALFONS, 7 -
C. AT. ALCUDIA «B», 3
(final)
C. AT. ALCUDIA «A», 5 -
APA COL. ST. ALFONS, 4
I DIADA DE FUTBOL SALA ALEVI
Semifinals
U.D. MARRATXf, 5 -
APA ST. ALFONS/ PELO. KISKA, 2
-APA ST. ALFONS/Bar ETS ARCS:3
SELECCIO DE LLUCMAJOR, 4
APA COL. ST. ALFONS/

BAR ETS ARCS, 9 -
APA COL. ST. ALFONS/

PELUQ. KISKA, 3
Final
U.D. MARRATXf, 10 -
SELECCIÓ LLUCMAJOR, 1

Acabades totes les lligues, els
equips de Futbol Sala felanitxers
preparan ja les respectives finals
comarcals i es disposen a participar
a qualque torneig comarcal.

L'emoció esta servida, els alevins
i infantils, el proper mes de maig,
disputaran al poliesportiu «Prínci-
pes de España» les Finals Insulars,
una fase que de segur aportara nous
títols al futbolet felanitxer.

sabrán dar réplica a las exigencias
de la clientela.

• Tras una EXITOSA GIRA por
TIERRAS GALAS, el grupo mallor-
quín «SIS-SOM», actuarán el próxi-
mo día 7 de mayo en Sevilla, en la
«EXPO». Nos alegramos por la fe-
lanitxera XESCA ADROVER, sin du-
da el «alma-mater» del equipo, sin
que con ello quiera desmerecer el
trabajo de los demás componentes.

• Ha pasado unos días con noso-
tros el empresario felanitxer, afinca-
do en Madrid RAFAEL MASCARO,
acompañado de su mujer JOSEFI-
NA. Se despidió de sus amistades el
pasado domingo con una opípara
cena en el restaurante/bar «MES-
TRAL» de PORTO-COLOM, donde no
faltó ni uno, ni siquiera el atareado
TONI GRIMALT sénior... Lo cierto
es que la velada fue sumamente di-
vertida... Ah! y por cierto que en
el bar de Llorenç se va a montar
próximamente un «Club de Pesca
Deportiva».

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS

Una sorpresa més a càrrec ciels ju-
gadors de l'APA d'Iniciació, que
aquest cop guanyaren al temible
C.D. Molinar clins Sa Mola, demos-
trant així la seva classe i conser-
vant la imbatibilitat clins camp pro-
pi. Els pupils de Joan Mas feren un
joc segur i contundent, cloblegant un
tècnic i veterà líder. Dos gols de Mi-
guel igualarien un tempteig contrari
perquè llavores Lluís Obrador mar-
cas el gol de la victèria de perfecta
«xilena». Jugaren, Martinez, Alex,
Ilayo, Miqule, Uguet, Monserrat, Ja-
ni i Lluís.

Endemés, aquesta setmana els d'i-
niciació es desplaçaren al pavelló
d'Alcúdia per disputar-hi el I Tor-
neig de Pasqua, en, el que feren cam-
pions fàcilment. Tan sols hi parti-
ciparen dos equips, als quals s'im-
posaren els felanitxers. Dels vint-i-
cinc gols marcats —contra 3— ho.
foren per Miguel (10), Juanito (6),
Lluís (6) i Andrés (3). Un títol més
per omplir les vitrines d'aquests;
petits jugadors.

També al pavelló d'Alcúdia s'hi
desplaçaren els benjamins, on des-
prés d'arribar a la final igualats (2-

-2), perderen 'per la' minima als Ilan--
çaments dc pencils. Un torneig on
els jugadors de Xesc Blanco meres-
qUeren guanyar ja que demostraren
ser l'equip més conjuntat. Al primer
partit, davant l'Alcúdia «B» marca-
ren Isma (5), Chema i Cañas. Llavo-
res a la final, Isma (2), Coronado i
Manresa.

A la I Diada d'Alevins, l'U.D. Mar-
ratxí queda campió. Una diada més
on guanyaren els equips convidats.
Bona actuació dels dos conjunts fe-
lanitxers que hagueren de lluitar pel
3r. i 4t. Hoes, una classificació que
deixa molt que desitjar.

LO MILLOR.—E1 dinar d'entrega
de trofeus i comiat que tindrà lloc
cl proper dia 9 de maig, a la Ponde-
rosa, al que assistiran centenars
d'ai-lots més tots els pares convidats.

LO PITJOR.—Res, tot va com la
seda.

I DIADA DE FUTBOL SALA «MINI»
A punt d'acabar totes les lligues

només ens resta una diada per fer
la d'iniciació. Pot ser la més diver-
tida i concorreguda, demà diumen-
ge, abans del dinar d'entrega de tro-
feus i de comiat. Comptarà amb el
suport dels pares i cases patrocina-
dores i començarà a les 4 del cap-
vespre al camp de Sa Mola. Iii par-
ticiparan els equips segiients: C.D.
Montuïri, Club Atletisme d'Alcúdia i
APA Col. St. Alfons/Pinturas Mar
«A» i «B». Es disputaran trofeus do-
nats per Cafeteria S'Abeurador, Lli-
breria «Ramon Llull» ' i Graficas
Llopis.

Tots hi sou convidats.
Escriu: Marino Talavante

SE NECESITAN CAMARERAS JO-
VENES para trabajar en restau-
rante de Cola d'Or.
Informes: Tel. 658033 (Sra. Gua-
dalupe).

Pig. Mar LiEfig8 a! Nu C. D. 11,15iiiiv cs
pTcz!...nr,,A cEnTió del tacig
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FUTBOL
ja PREFERENTE

SKORPIO
ERRATAS.—La semana anterior,

por mor de los duendes de la lino-
tipia, la alineación felanirixera se yio
alargada en demasía.
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE. — Partido en el
exilio a disputar en PALMA en cl
campo de LA SOLEDAD «Son Mal-
lent»: ‘FELANTTX - POLLENÇA.

2. 3 REGIONAL. — STA. MARIA -
CAS CONCOS.

En «Sa Lleona»: S'HORTA - R. LA
VICTORIA.

3 •. REGIONAL.—CAN PICAFORT-
ATCOS. PORTO-COLOM.

2. a REGIONAL
PORRERES, 1 - S'HORTA, 1

Empat merescut del S'Horta dins
Porreres ja que lluità durant els 90
minuts i crea riles ocasions de gol
que l'adversari. Això no obstant la
bona actuació del porter local im-
pedí que el nostre equip augmentas
Ia seva compte. Esperam que des-
prés de les festes de Pasqua el
S'Horta continui la seva discrete
recuperació. El gol fou marcat per
Dino.

Demà diumenge, a les 17 h., a Sa
Lleona el nostre equip s'enfrontarà
al La Victoria.

CAS CONCOS, 1 - LLUBI, 1
Increïble l'arbitre del partit, que

concedí dos gols que no entraren a
Ia porteria. El de Llubí el tregué
Tauter uns centimetres abans de la
unia de gol. Destaca un travesser de
Bennasar i la nova demarcació de
Juanele. El gol fou de Biel Adrover.
Jugaren, Aleix, Juanele, Salas, Mi-
guel, Uguet, Mateu, Tauler, Biel,
Bennasar, Colai i Roscó.

Joan Mas
3. REGIONAL

¡MAGNÍFICA VICTORIA!
ATCO. PORTO-COLOM, 1 -

COLONIA,
Die del Club en «Es Torrentó», si

bien la ern' ada no fue buena. Ante
uno de los equipos más enconados
de esta categoría los «porteños» lo-
graron una importante victoria. Por
Ia minima, pero no por ello menos
meritoria, ya que el rival de turno
era uno de los gallitos del grupo.
CADETS
SANTA MARIA, 0 - S'HORTA, 2
Victòria justa del S'Horta davant

el Santa Maria, un equip que demos-
tra esser en defe.nsa i davan-
tera. Els gols foren de •Roig i Jaume
Barceló.

Els juvenils derna diumenge, a les
10'30 del mati, al camp Sa Lleona
s'enfrontarà al Penya Arrabal.

VILAFRANCA, 2 - FELANITX, 6
Alineació.—Roque, Soler, Xavier,

Juan - Pedro, Roig-, Fria-s,-Mi--
quel Angel, Miró, Serra i Esteban.

Excellent victòria felanitxera l'a-
conseguida dins el camp del colista,
or. dominaren duran quasi bé tot el
temps. Els 6 gols varen esser mar-
cats per Serra (3), Frías (2) i Miró.

GV
JUVENILS
BINISSALEM, 1 - FELANITX, 2
Aquest va esser el darrer partit

de la temporada ,91/2, en, el quel
els allots que dirigeix en Pdo. Lillo
aconseguiren guanyar fora camp per
la minima. Gols de Tomas.

Un any més, l'equip ha estat ins-
crit al grup A de Primera Regional,
on hi han pres part 16 equips dispu-
tant un total de 30 partits. El con-
jun-f - d'Es TõrFeritti; n'hit-biaTiYa-tr57 -

empatats 7 i perduts 18, en total ha
aconseguit 17 punts quedant al Hoc
14 a la taula classificatbria, havent
marcat 48 gols i encaixant-ne 98.

GV
INFANTILS

FELANITX, 5 - COLONIA, 1
Aquest també fou el darrer encon-

tre de la present temporada i es des-
pediren de l'afició amb un excellent
partit on es pogueren veure jugades
de gran qualitat. Els encarregats
mercer varen ser Valentin Díaz (2),
Obrador, Comino i Martin.

El conjunt de categoria Infantil
juga al grup B de 2.a Regional amb
un total d'I 1 equips, amb 20 partits
disputats guanyant-ne 10, empatats
4 i perduts 6; aconseguint 24 punts
i la quarta plaça a la taula classifi-
catõria mb 53 gols a favor i 41 en
contra.

GV
BENJAMINS

SANTANYI, 1 - S'HORTA,
No va merèixer perdre el S'Horta

a Santanyí ja que gaudí de moltes
ocasions de gol, més que el seu rival
i dins el camp, pràcticament nomes
existí el S'Horta, que desenvolupa
un joc brillantíssim.

Avui a les 11, a Sa Lleona els ben-

; BASQUET

RESULTATS

Els mateixos júniors, el dissabte
de Pasqua, havien de jugar el par-
tit contra el Collerense, ajornat per
causa de la pluja 15 dies abans. Se
presentaren l'equip local i els arbi-
tres, per?) no va fer act2 de presen-
cia l'equip visitant. Pareix ésser que
no pogueren reunir el minim de ju-
gadors necessari. Se suposa que el
Comité de Competició declarara la
victòria pels fclanitxers, per 2-0.

Novament el Ca s'Esperdanyer de

jamins jugaran contra els de Porre-
res.
BENJAMINS CIM

PORRERES, O - FELANITX, 5
Entre titulars i suplents jugaren,

Cosme, Jose, Simó, Pinto, Juan, T.
Nadal, Campos, Sergio, Jose Vicen-
te, T. Vidal, Alcolea, Francisco, J.
Adrover, Alejandro i M. Angel. Gols.
Tomeu Vidal (2), Campos, Sergio i
M. Angel.

Una altra victòria s'anotaren els
allots que dirigeix en Nino Simarro
en el seu desplaçament a Porreres,
aconseguint golejar. Amb aquests
dos punts més es consoliden a que-
dar classificats dins els 4 primers
Hoc del seu grup.

GV

Bunyola avantaja, de manera clara,
els SENIORS als qui ha derrotat en
quatre ocasions en aquesta tempora-
da. I això que en aquest encontre
Vou eliminat ben prest la seva figu-
ra, l'ex-2.. divisió X. Borras. El Joan
Capó fluixeja en atac, aspecte en el
qual únicament Gaspar i Cesar pas-
saren dels 10 punts.

Definitivament ens hem quedat
sense veure guanyar les allotes SE-
NIORS FEM. aquí, a la vila, en
aquesta Iliga. En aquest cas no hi va
haver en cap moment ocasió per fer
ombra a les visitants, molt supe-
rioF

L'aspecte més positiu de la jorna-
da que comentam fou el retroba-
ment amb els resultats positius per
part del conjunt de TERCERA. Cal
remuntar-se al darrer diumenge de
gener per trobar la darrera victòria
de l'Autocares Grimait. Contra l'Im-
prenta Bahía se realitza un bon en-
contre, especialment en el segon
temps en que s'enregistra un con-
tundent parcial (49-27). El primer
temps havia estat diferent, amb sor-
tida espectacular dels locals (29-11) i
reacció inesperada, per la seva mag-
nitud, dels visitants que deixava, en
el descans, el marcador en un inde-
cís 36-37. A continuació l'Autocares
Grimait va • Semblar una máquina
amb un excepcional jugador, G.
Amengual (21 punts a la 2.a part i
32 en et total del partit). Esperam
que agnista victòria els animi i tor-
ni a suposar el principi d'una bona
relució de resultats favorables.

ANOTADORS
Cadets.—Florian (11), J. M. Porras

(8), A. Barceló (8).
Júniors.—P. J. Fullane (20), César

(20), Jordi- S. •(13). 	 _
Seniors fem.—A. Camarero (10),

C. Garcias (5).
Séniors masc.— G. Noguera (12),

Cesar (12),
III Divisió.—G. Amengual (32), S.:

Rpig (18), M. S. Perelló (14).
AQUESTA JORNADA

No hi •haurà competició de cadets..
Els juvenils juguen a Felanitx con-
tra l'ESRorles, i eis júniors a Lluc-
major. Tot això la jornada de dis-
sabte.

El diumenge acabaran la higa les
seniors a Santa Maria. I a Felanitx
hi jugaran els dos equips masculins:
els de Provincial s'enfrontaran al La
Salle i els de III Divisió al Gesa Al-
cúdia.

LARRY CISTELLES

SE CERCA VENEDOR DE COT-
XES 1.. MARCA. 25 anys, servei
militar complit.
Interessats enviar «curriculum» a
l'apartat de Correus 998 de Fela-
nitx.

PORTO„COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Afquilo locales nuevos. Precio
a contenir.
Inforines: Tel. 734278 (de 10 a 16
h.).

Floja entrada el domingo die 12
en el feudo del V. de Lluc.

FELANITX: Matías, Pedro Juan,
Berrás, Aznar I, Aznar II, Colau,
Agapito (Teruel), Nico, Alfonso,
Francis, Cosme.

ARBITRO: Emilio Urbano. Mostró
tarjetas amarillas, por el Virgen de
Lluc, a Garrido y Rafa, y por el Fe-
lanitx a Francis y Teruel.

GOLES: 1-0, min. 18, Andres. 1-1,
min. 52, Teruel.

COMENTARIO: El Virgen de -Lluc
debería haber sentenciado el partido
en la primera parte, donde desapro-
vechó claras ocasiones de gol. Sin
embargo, en la segunda mitad los
locales no jugaron al futbol y ede-
mas sin la garra necesaria para re-
solver en el área visitante, el cual,
sin. rncrecerlo, empatá tras tut Ian,.
zamiento de córner ante un despis-
te de la zaga local.

El Faioi1x, c3n !cs justos, consiguió [In espién-
ðido empate en el feudo del V. de Duc

V. de Lluc, 1 - Felanitx, 1
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42
COLLERENSE, 	 54
Jtiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 73
JOAN CAPO PALMA, 	 54
Seniors masc.:
CA S'ESPERDENYER, 	 65
JOAN CAPO/ACTOC. GRIMALT, 41
Sèniors fem.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 26
BASQUET INCA,	 58
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 85
IMPRENTA BAH/A,	 64

COMENTARI
Els CADETS realitzaren un inte-

ressant i meritori partit. El Colle-
rense, que destaca per la seva capa-
citat anotadora, va fer el seu record
negatiu i nomes fou superior al Joan
Capó entre els minuts 4 i 9 del se-

-gon-temps--(0-16.): A-la Testa del par-
tit el parcial fou de 42-38. A la taula
classificatbria hi ha un abisme en-
tre un equip i l'altre, a favor dels
visitant s.

Els JUNIORS, amb l'excellent col-
laboració dels juvenils Cesar i Car-
les, assoliren una nova victòria, un
clar triomf. Amb l'excepció del 0-2
inicial, l'avantatge del Joan Capó
permeté, en tot moment, esperar
amb optimisme el desenllaç final.
Cal afegir que l'encontre tingué tam-
bé jugades espectaculai's. Coincidint
amb les millors jugades, la diferen-
cia s'eixamplava ràpidament. Igual-
ment cal assenyalar que els visitants
tingueren una bona reacció entre el
minut 30 i el 34 (parcial 2-15), per?)
només se pogueren acostar fins a 10

Després de dos mesos i mig

TorunIs victõries a I DivIsit
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Comunicat del P.P. Felanitx
Davant de la nova situació que es

kit:ma al nostre Ajuntament d'ença
que Coloms a la Sala va decidir no
participar en cap comissió de les
que formava part, ni en les sessions
plenàries, tal cmo queda clemostrat
a la darrera plenaria del dia 6 d'A-
bril passat, el P.P. Felanitx vol do-
llar a conèixer les segiients conside-
racions:

Ir. No entenem de cap manera la
grcu irresponsabilitat que suposa
per part d'un partit politic: «Coloms
a la Sala», que es presentin per go-
vernar una institució, i que després
de pues mesos de provar-ho, for-
mant una mala «Entesa», abandonin,
deixant «s'enclarnesa» per . a . que la
solucionin els altres. Això es una co-
sa molt poe seriosa. ()tie es pAsaven
que governar un municipi coth Fela-
nitx era cosa de jugar bufant i fent
bimbolles? Ells sabran per que ho
han fet. Nosaltres trobarp, que jugar
amb un poble d'aquesta manera no
té excusa de cap casta.

2n. Donada la nova situació, c6rn
hem dit abans ens resulta que a les
sessions plenàries el vot del P.P. en
determinats assumptes es decissiú;
això sempre que sigui necessària la
majoria absoluta; ja que èls '6 vots
del P.S.O.E., Ines 1 de la regidora in-
dependent, i suposant que el vot, 1,
del C.D.S. també sigui •a favor, en-
cara no sumen els 9 vots necessaris
per fer la majoria absoluta,

El P.P. te 7 regidors, j, suposant
que el regidor del C.D.S. (1),: que
també esta a l'oposició, voti amb
rosal tres, tampoc s'aconsegueix la
majoria absoluta.

De tot aixi) hem de concloure que
l'actual situació es de total falta d'o-
rientació, de no saber per, on es ca-
mina, d'inseguretat total tant per
part dels qui governen, com per part
de la població administrada.

3r. Sembla que, arran de la darre-
ra sessió plenaria, els grups gover-
nants lo que intenten es que l'oposi-
ció aprovi els temes que a ells eis in-
teressen; i si no ho aproven la «cul-
pa» es de l'oposició que «són els
dolents».

Però ells segueixen ben asseguts a
Ia cadira. Ja que aixi estan les coses,
el P.P. vol donar una explicació del
seu vot referent a dos punts que es
discutiren a la darrera sessió plena-
ria.

Voldriem fer avinent que si el P.P.
va votar en un sentit o en l'altre ho
va fer ben conscient del que feia,
argumentant el per que ho feia així,
davant d'unes dades o informacions
que el Sr. Batle o els seus represen-
tants ens oferien en aquells mo-
ments. Si el Sr. Batle no en sap mes,
nosaltres no en tenim la culpa.

4t. Una proposta que va resultar
aprovada (per culpa postra entre
cl'altres) va esser l'autorització de
credits extraordinaris i suplements
de credits amb carrec al superàvit
del passat exercici. Això vol dir que
l'equip de desgovern actual i amb el
vot favorable del P.P. podrà, per
exemple, pagar l'asfaltament total
dels carrers de Sa Capella de Porto
Colom, o acabar les obres d'embelli-
ment de les zones turístiques.

Tambó els varem oferir la nostra
collaboraciú per a que ho acabin el
riles aviat possible i que a l'estiu tot
ja estigui arreglat.

Si no hi esta sera perquè el Bat-
le no en sap mes.

Es podran asfaltar tambó els car-
rers de,Felanitx: Bennasser, Santue-
ri i Gabriel Vaguer.
A Ca's Concos tendran, un nou

transformador d'energia elèctrica
per al Camp de futbol i podran llo-
gar un local per dur a terme activi-
tats de tipus divers.

it? lage.	 / )\

• Una nota interessant; sortint
de to pronòstic, novament el grup
musical INTERMINABLES, despres

5e. Els vots del P.P. en aquests
termes varen ser dccissius, com
també en ;litres que no es varen
aprovar en aquells moments. Això
no vol dir que en un altre moment
i a la vista de noves (lades que ens
hem procurat no puguin esser apro-
vats.

Uns d'aquests casos es el de la
proposta de cessiú de part de l'edi-
fici de la Duana de Porto Colom per
el servei de Correus.

El P.P. va votar en contra en
aquell moment perque nosaltres en-
tenem que és urgentissim que l'A-
juntament encarregi un projecte per
remodelar tot aquell edifici de «La
Duana> i destinar-lo, part a local per
a la 3." Edat i part a oficines muni-
cipals; aqui si que tal vegacla hi ca-
bria una oficina per a Correus.

Nosaltres pensam que seria millor
donar prioritat a aquesta idea, i
mentres tant trobar un solució per
Correus, sempre i quan es firmi el
corresponent conveni mitjançant el
qual es millori el servei d'aquest or-
gonisme que depèn del Govern Cen-
trat. —

Creim que hi ha solucions si es vo-
len cercar i el P.P. estarà disposat
a trobar-les.

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

DIAS 24 y 25
Higiénico GAR 4 rollos 	 49
Laca STUDIO LINE mini 	 99
CORAI. Vajillas 1 1/2 1. 	 99
Lejía BLANCOL 1 I.	 10
DIA 27
Bolsa basura ALBAL

con asa 20 u.	 99
Champú NELIA 1 I. 	 99
Compresas AZUCENA 10 u.	 39
Detergente DASCH ultra 	 495
DIA 28
Crema Manos ATRIX tubo 	 99
Detergente ARIEL 4 Kg.	 525
Mascarilla capilar

ENERGANCE 	 99
DIA 29
Lejía CONEJO 1 1. 	 10
Desodor. Roll-on MUN 	 99
Higiénico SCOTTEX 4 r. 	 79
DIA 30
Servilletas SCOTTEX bco. 	 59
Guantes goma 	 49
Suavizante MIMOSIN 2 1. 	 99
DIA 2
Vajillas MISTOL 1 1. • 	 25
Suavizante FLOR bolsa 	 45
EAU JEUNE colonia spray

mini 	 99
¡PASE A RECOGER SU OBSE-
QUIO QUE LE ESPERA EN NUES-
TRO ESTABLECIMIENTO, ANTES
DEL DIA 3 DE MAYO!!

SE NECESITAN PERSONAS para
ensartar perlas, hacer nudos y
cortar collares.
Informes: Tel. 580977.

de la seva actuació a l'SPEED BAR
MUSICAL, twilit entrar en acció gra-
vara la seva tercera maqueta als es-
tudis ciutadans DIGITAL. Enhora-
bona i sort.

• L'Atleticos PORTOCOLOM no
afluixa, segueix la Huila per a l'as-
cens a 2... Despres d'una magnífica
temporada els jugadors (lets simpa-
tic i carismatic TONI CUENCA se-
gueixen aspirant a tot. Aquesta set-
mana es reuniran al restaurant LA
FE un grapat de personalitats com
A. Riera, J. Binimelis, M. Riera... i
el mateix BORRAS DEL BARRIO
per parlar de la construcció d'un
camp de futbol. A la fi.

• Es comenta que els pares dels
cadets del C.D. Felanitx han de pa-
gar l'arbitratge. Incre'ible!

• El C.D. Felanitx es torna pre-
sentar al camp del V. de Lluc amb
nomes 11 jugadors fins que al &s-
cans arriba I. Teruel, que marca
gol.

• Sortia a la prcmsa de dilluns
un nou jugador del Felanitx,:Agapi-
to. Es un nou fitxatge ç una broma?

• A un ciels diaris de Ciutat es
posava en boca (run felanitxer, «en
Felanitx todos somos del R. Ma-
drid». Ves per on, em digué un umic,
fa rues de 20 anys que estic a Fela-
nitx i ara me (liven que no som fela-
nitxer.

• Ens agrada molt el nou siste-
ma de Hum amb tulipes de les con-
fraries del Sant Crist del Sepulcre i
de la Creuada. Enhoi -abona als en-
capironats que sortiren a la proces-
só del dív6ndres. No se sentí tani•
de renou com altres anys.

Agraiment
La familia Obrador-Masca-

r& davant les nombroses ma-
nifestacions de condol reburies
amb motiu de la mort de Gui-
llem Mascaró Fiol i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per maja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

JAUME ANDREU
REPORTAJES EN VIDEO
REPORTALES

INDUSTRIALES

MONTAJES PARA
AFICIONADOS

MONTAJES 8 y Super 8
(cine) a video.

C/. Major, 17 - Felanitx.

SE NECESITA JOVEN
con carnet de conducir, para
trabajo oficina de alquiler
de coches. Zona Cala Fe-
rrera.
Informes: Tel. 580503.

OCASION, por marchar a la Penin-
sula VENDO PLANTA BAJA 110
ni2 3 hab., cocina, comedor y 2
baños completos.
Sin corral. 6.500.000 ptas.

Informes: Tel. 583085.




