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pores de les platges :de S'Arerel i
Calb. Sanau i arbitrar el 'gistema
d'adjudicació. S'havia de fitxar els
coeficients d'increment i index de
situació de l'impost d'activitats eco-
nòmiques i s'havia d'aprovar, en el
seu cas, un expedient de Concessió
de crédits extraordineris 	 suple-r•

credit amb càrrec al «su-
4

ments de
peravit».

XVI SETMANA DE MUSICA
A FELANITX

PatronatLocal de Música
Dissabte dia 2 de maig

BANDA DE MUSICA DE FELANITX
CORAL aBROTET DE ROMANI»

CORAL DE FELANITX
AUDITORI MUNICIPAL, a les 9'30 del vespre

Diumenge dia 3

CONCERT D'ARPA
Stephanie Lecomte

CASA MUNICIPAL DE CULTURA, a les 9'30 del vespre

Dijous dia 7

TRIO ART 3
Pascual V. Martínez (clarinet)

Elisabeth Romero (viola)
Suzanne Bradbury (piano)

CASA MUNICIPAL DE CULTURA, a les 9'30 del vespre
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La Setmana de Música Clu';a d'Atletisme Opel Felanitx
Sebastià Adrover, primer a la cursa

Valldemosia'-Palma
Andreu Riera entregà els premis

Dissabte dia 2, amb un concert a
carrée de la Banda de Música de
Felanitx i de la Coral «Brotet de ro-
mani» de la Soledat i de la de Fe-
lanitx, s'iniciarà la XVI Setmana de
Música.

A l'edició anterior oferirem el pro-
grama 'complet d'aquestá setmana
a la présent hi trobareu releci6 dels
tres primers concerts.

Esperam que, com ha succeit sem-
pre, aquest cicle musical no decebra.

els afeccionats. Hi ha concerts dedis-
tintes característiques però tots ells
d'un nivell prou considerable com
per interessar un públic mitjana-
ment entés. •

Emplaçam doncs els melòmans fe-
lanitxers clavant aquesta suggestiva
proposta musical que ens formula,
un cop mes, el Patronat Local de
Música. Es la •setzena edició d'una
sèrie musical que es pot considerar
consolidada i que mereix de debò la
resposta dels bons afeccionats.

El 26 d'abril, a les 10 del mati es
dona la sortida a la popular cursa,
Ia qual compta., com cada any, amb
molts de participants, que acusaren
l'excés de calor j la manca d'aigua
durant la prova.

Tal com ens té acostumats, en Se-
bastia Adrover va fer primer- en la
seva categoria i rebé el trofeu de
mans ,del nostre paisà el Conseller
d'Esports del CIM Andreu Riera.

" A la categoria de Veterans A en-
tra en nove lloc .en Victor Martinez.

Aquest any l'arribada es va ,fer a
l'Hipòdrom de Sop Pardo.

MARATHO DE'LÓRCA
	 •

Desitjam molta sort als atletes
del nostre Club que aquest diu-
menge participaran en aquesta mara-'
thó.

M.A.C.La Festa de Mage:
Diumenge se celebra la Festa

l'Angel a Sant Salvador, Mie festa
que des d'uns anys ençà s'ha inten-
tat revifar amb el concurs de dife-
rents entitats ciutadanes, però so-
bre tot el de la Llar de la Tercera
Edat.

Enguany, a més de ' la Llar hi
collaboraren el Cercle Recreatiu, el
MIJAC i la Casa de Extremadura,
amb el patrocini de l'Ajuntament.

El romiatge comença amb un con-
cert de la Banda de Música, un con-
cert que féu goig d'escoltar i que
ens dóna peu a ressaltar la qualitat
que assoleix ara mateix aquesta
agrupació sota la batuta de Pasqual
V. Martínez. La processó del diven-
dres Sent i l'Encontradi i el Con-
cert del dia de Pasqua ens perme-
teren posar-hi esment i comprovar
l'ajust i equilibri instrumental de
que fa gala la nostra Banda. Ens

El proper dia 24 de maig el bisbe
de Mallorca Dr. Teodor übeda con-
ferira l'orde sagrat del presbiterat a
En Guillem Feliu i Ramis, qui des
de fa 4 anys i mig esta al servei de
la comunitat cristiana felanitxera.

En efecte, per l'octubre del 1987,
en Guillem Feliu, per manament del
bisbat, s'integra a la parròquia de
Felanitx i des d'aquesta data ha res-
tat entre nosaltres mentre ha avan-
çat els seus estudis i successiva-
ment ha rebut les ordes menors del
lectorat i acolitat així com l'orde del
diaconat.

En Guillem ha prestats els serveis
que li han estat encomanats dins la
parròquia, però sobre tot s'ha dedi-
cat als sectors juvenils, els quels,
des de la seva condició de dirigent
del MIJAC i de professor de religió

plau- felicitar -als- nostres-músics.
Cap al migdia tingué Hoc la san-

ta Missa ,als peus de la Mare de
Déu. L'Arxiprest Mn. Serra, que pre-
sidi la concelebració, pronuncia
l'homilia i la Coral de Felanitx lin-
gue cura de la part musical.

Després del dinar, comença la
festa popular a càrrec del MIJAC i
Ia Casa de Extremadura. Els pri-
mers feren diferents jocs i entrete-
niments i després el grup de ball
«Tierra y Mar» de la Casa de Extre-
madura executa les seves vistoses
danses.

La jornada es desenvolupa bas-
tant bé, nomes un detall negatiu,
gairebé vergonyós: quan acabà la
missa, la majoria de la gent 'no po-
gué esperar haver cantat la «Salve»
per sortir del temple i es va atro-
pellar cap a la menjúa com si no
haguessin d'esser-hi a temps.

de l'Institut, han estat l'objectiu gai-
rebé específic de la seva tasca pas-
toral.

El 24 de maig, doncs, tota la co-
munitat eclesial de Felanitx, esterà
joiosa al costat d'En Guillem Feliu
en aquest moment tan important
per a ell i que esdevé una fita cab-
dal dins aquest camí que ha triat al
servei de l'Església.

S'estan formant tres comissions,
d'acolliment, d'ornamentació i de
l'àpat per tal de coordinar els dis-
tints aspectes i es desig del senyor
Rector, cap de la Parròquia, que si-
guins molts els fidels que vulguin
prendre-hi part, per a la qual cosa
poden cridar al telèfon 580613 o a
qualsevol dels quatre convents de
religioses i seran malt ben rebuts.

PLENARIA
" Per dilluns passat estava prevista

Ia celebració d'una plenaria extraor-
dinaria de.- l'Ajuntament per tal de
resoldre alguns assumptes d'urgèn-
cia, però dqgut a la mort del pare de
la iregidora de S'Horta Maria Bini-
melis, aquesta s'ajorna per dimecres.

S'havia de donar compte de que
havia quedat desert el concurs d'ad-
judicació de les installacions tem-

L'ordenació sacerdotal de
Guillem Feliu



SANTORAL

2 St. Atanasi
Diu. 3 Sts. Felip i Jaume,

ap.
Dill. 4 St. Porfiri
Dim. 5 St. Angel, mr.
Dim. 6 St. Lluci
Dij. 	 7 Sta. Flavia
Div. 8 St. Victor

LLUNA

L1una nova- dia 2-

COMUNICACIONS
AUTOC_JIRS

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

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 j festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 16 i 17,30
h. Diumenges, a les 9,30, 13 i
18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15- h: - -

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

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (names 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:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Axnbulhncies
581715 - 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 520090
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

C. Major, 22
	

Tel. 580791
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Cintònia Ilicolnu Estarellas
va inorir a Felanitx, el dia 19 d'abril de 1992, a l'edat de 65 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sin
seu espõs Barloineu Nadal; fill liartoineu; l lila política Maria Nias; get-iii Janine; germans

politics, liárhara toni„loan, Petra i À nkinia Nadal, Maria Nicolau, Miquela Nadal, Gabriel
Nadal, Ilartomeu Nadal i Catalina Sufier; fillols liartomeu Nadal i Ankmia Nicolau, nehots, eosins
i els altres parents vos deinanen que la volgueu lenir present en les \ .ostres preg:iries.

Casa mortuOria: 1." Vol t: , 148
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FE I ANITX
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

L'EDIFICI DE LA DUANA

A la darrera reunió de l'Ajunta-
ment, celebrada el passat dia 6, no
va prosperar una proposta del grup
de govern per tal de cedir un local,
situat a l'edifici de La Duana de
Portocolom, a l'Administració de
Correus perque el Port pogués
comptar amb una oficina oberta al

.públic .de forma permanent.
A l'edifici de La Duana hi ha ins.

tallades les oficines de la Guardia
Civil, el despatx d'una firma comer-
cial i, fins fa poc, hi han ocupat lo-
cals l'Insalud i la Confraria de Pes-
cadors, actualment a la Casa del
Mar.

Quan Correus va demanar que
l'Ajuntament facilitas un local per
tal de poder oferir un millor servei
als residents habituals i ocasionals
del Port, l'equip de govern va com-
provar que l'edifici tenia una qua-
lificació, es tractava d'un bé de do-
mini pUblic, que no permetia la se:.
va cesió a cap organisme encara que
fos a precari.

Després d'una llarga tramitació,
La Duana va esser qualificada com
a be patrimonial, però la decisió de
Ia plenaria, amb els vots del Partit
Popular i del CDS, impedeix que el
projecte de l'equip de govern i l'Ad-

INFORMA
ministració de Correus passi enda-
vant.
LES OBRES

La Comissió de Govern de l'Ajun-
tament es conscient de les molèsties
que les obres de restitució del cla-
vagueram als carrers Gabriel Va-
guer, Santueri i Campos estan oca-
sionant i ocasionaran als veinats de
la zona i a tota la - poblaciú en ge-
neral.

La Comissió demana disculpes als
veinais i espera que les obres, tan
necessaries d'altra banda, puguin
realitzar-se en un temps el aids breu
possible.

Les obres malmenen el paviment
dels carrers citats de manera signi-
ficative i s'ha previst realitzar obres
de repavimentació que retornaran a
Ia zona el seu aspecte habitual.

LA DELIMITACIO DEL SOL
URBA

El passat dia 14 es va reunir la
ComissiO Informativa ,d'Urbanisme
per estudiar les 373 allegacions pre-
sentades al Projecte de Delimitació
del Sól Urbà de Felanitx després
del periode d'exposició al públic del
citat document.

La comissió per- espai de quasi
tres hores, va examinar un a un els
escrits i els informes emesos per

l'equip tècnic en virtud dels quals
s'estimen o desestimen, total o par-
cialment, les aliegacions.

La comissió no va prendre cap
acord i es tornará reunir en una da-
ta propera.

L'ATUR
Segons da des facilitades per

l'INEM, cl nombre de persones en
atur al nostre terme municipal era,
en el mes de mare, de 1.045 perso-
nes (397 homes i 648 dones).

ANGLLS A ANGLATERRA I A
IRLANDA (ESTIU 1992)

La Direcció General d'Educació
del Govern Balear .,ha organitzat un
any més uns cursos subvencionats
per a l'aprenentatge de la llengua
anglesa.

A la Sala es facilitafa informació
a tots els interessats en hores d'o-
ficina.

DESFILADA DE CARROSSES - I
COMPARSES A MANACOR

Amb motiu de la celebració de les
festes de Primavera l'Ajuntament de
Manacor ha organitzat una desfila-
da de comparses i carrosses que ten-
dra lloc el proper dia 7 de juny.

Les bases estan a la disposició de
tots els interessats en participar-hi
a les oficines de -174U- nta-ment. (Se-
cretaria del Batle).

LA NETEJA DEL LITORAL

Divendres passat, al Consell insu-
lar de Mallorca, el Balle va. signar
un conveni per a la neteja del lito-
ral del municipi. El Consell Insular
posa a la disposició de l'Ajuntament
una embarcació durant el temps de
vigencia del conveni. L'Ajuntament
abonará les clespeses del personal i
es fará cárrec del manteniment i
bon estat de l'embarcació.

L'Ajuntament va acordar
aquest conveni amb el Conseil Insu-

, lar a la reunió plenaria del dia 6 d'a-
"quest mes-.
OBRES

L'Ajuntament está procedint a tan-
car un solar de propietat municipal
situat al carrer República Argentina,
entre l'edifici de l'Inem i el ciels
Bombers, amb entrada pel carrer de

(Passa a la pàg. 3)

SAMJIL



EL TIPO LE DA MIL VUELTAS
AL QUE QUIERA.

PRUEBELO. SE LO PRESTAMOS.
quese a su concesionario, pida

una cita y pruebe un coche que

lo incluye todo desde 1.387.000

pesetas. Precio Llave en Mano:

IVA, transporte, rnatritulación,

Impuesto municipal, placas de

matricula, gastos de gestoria,

IDENTI FIAT, 2 anos

de FIAT ASSISTAN-

CE y promoción.

CAMPO  • ES TORRENTO
Viernes de Mayo

HOMENAJE A GERMAN LOPEZ -

EXPRESIDENTE FELANITX Y CANARIOS

A las 10 h. MISA en el Cementerio Municipal en memoria dc.
los presidentes y jugadores fallecidos.

A las 15 h., en el campo de ES TORRENTO, partido de
BENJAMINES

C.D. FELANITX - C.D. S'HORTA

A las 16 h., partido de INFANTILES
C.D. FELANITX - C.D. CAS CONCOS

A las 17 h., partido de VETERANOS
VETERANOS JUVENTUD - VETERANOS FELANITX Y
CANARIOS

A las 9,30 h., CENA Y BAILE en el Restaurante César de
Porto-Colom.

Reserva de tickets: BAR CAN JUANITO y SUPERKANSAS.

PARA SUS EXCURSIONES Y TRASLADOS

AUTOCARES GRIMALT
— AUTOCARES LUJO CON AIRE ACONDICIONADO
— SERVICIO MICROBUSES
— TAXIS

FELANITX — Tels. 581135 - 580246

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 (FAX) MANACOR
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Primera Setmana de Cultura Popular
a Campos

L'Obra Cultura de Campos, sota el
patrocini de l'Ajuntament d'aquesta
vila i la collaboració de la Coral
«Sant Julia», la Caixa de Balears
«Sa Nostra» i la revista «Ressò», ha
organitzat pels dies 1 al 9 de maig,
la I SETMANA DE CULTURA PO-
PULAR, amb la intervenció de grups
musicals i folklòrics de la zona i
d'altres indrets de Villa. Dins aquest
cicle hi veim també anunciada una
conferencia a càrrec del nostre col-
laborador Jo.!;ep A. Grimalt sobre les
rondalles.

Perquè creim que pot interessar
als nostres lectors, oferim tot seguit
el programa d'aquesta setmana de
cultura popular.

DIA 1 DE MAIG
21'30.—Presentació de la I Setma-

na de Cultura Popular.
Seguidament.— Actuació especial

amb cançons de sales del grup de
música mallorquina Romani de S'Al-
queria Blanca.

Actuació de l'agrupació Ordi Broix
de Santanyí.

LLOC: Plaça de Can Pere Ignasi.

DIA 2 DE MAIG
21.—Conferència sobre «Les ron-

dalles mallorquines com a objecte
d'estudi» a. càrrec clçl._09ctor Josep
A. Grimait.

Desde hoy todos los que quieran

pueden probar el nuevo Tipo, dar

una o mil vueltas en El, ponerlo a

prueba, comprobar su consumo o

medir sus prestaciones. ,Acér-

LLOC: Sala de Cultura de Sa Nos-
tra.

22.—Concert de música popular a
carrec de la Coral Sant Julia de
Campos, dirigida per Magdalena
Rigo:

LLOC: Es Convent.

DIA 3 DE MAIG
21.—Desfilacla de vestits antics

((Ids s. XVII-XVIII-XIX-XX) a car-
rec del grup Aires Sollerics de SO-
Her.

LLOC: Teatre Municipal.
DIA 8 DE MAIG

21.—Inauguració de l'exposició de
.Façanes i portals mallorquins»
d'Esperança Bonet de S'Alqueria
Blanca.

LLOC: Local social de l'O.C.B.—
Campos, C/. Jaume II, 5 baixos.

Estarà oberta fins dia 17 de maig.
DIA 9 DE MAIG.

18'30.—Trobada d'Escoles de Ball,
arrib la participació de:

— Escola Juanita Puigrós de Fe-
lanitx.

— Aires de Montision de Porreres.
— Aires Vilafranquins de Vilafran-

ca.
— Escola de l'O.C.B. de Campos.
Seguidament: Cloenda de la Set-

Riana de Cultura POpular.
LLOC: Plaça de Sa Creu.

INFORMA
(Ve de la pág. 2)

Ia Ciutat de San Pedro. Un cop aca-
bades les obres, s'hi podran diposi-
tar els cotxes retirats de la via públi-
ca per disposició de l'autoritat judi-
cial, que actualment ocupaven una
bona part del pati de l'antic escor-
xador. Una volta rehabilitat aquest
darrer edifici, L'Ajuntament té la in-
tenció de completar la installació
per tal que pugui esser utilitzat ade-
quadament.
EL SUPERAVIT DE L'ANY 1991

A la darrera ruenió plenaria de la
Corporació, celebrada el passat 6
d'abril, - es va donar cómpte de la
liquidació del pressupost de l'any
1991 de la que ha resUltat un supe-
ravit de 183.619.977 pessetes.

A la mateixa sessió va csser apro-
vat l'expedient número 1 de conces-
sió de crèdits extraordinaris i habi-
litació de crèdit, amb càrrec al re-
manent liquid de tresoreria resul-
tant de la liquidació del passat exer-
cici (superavit), per valor de

80.746.425 pessetes. La proposta ini-
cial era de 97.746.425 pessetes peril
a la plenaria es va decidir retirar les
segiients partides: Vehicles per a la
brigada d'obres, vehicles per la poli-
cia, adquisició d'eines per la brigada
d'obres i subvencions per diferents
esports.

L'expedient aprovat contempla
l'asfaltat ciels carrers Bennassar,
Santueri, Campos i Gabriel Vaguer,
afectats per les obres de restitució
del clavegueram; l'asfaltat ciels Car-
rers dc la part de Sa Capella de Por-
tocolom (els que varen esser asfal-
tats l'any passat i eis que ho seran
enguany); la Construcció d'Un trans-
formador a Cas Coneos. per dotar
d'energia elèctrica al camp d'esports
i una zona de la població; diverses
obres addicionals a les .7.bries turfs-
tiques de Portocolorh; ..una partida
pel servei de recollida de lems i
verses despeses realitzades per l'an-
terior consistori, sense que hi ha-
gués consignació al pressupost, que
sumen 9.023.250 pessetes.

SE VENDE PISO de 140 m' en C/
Campos, 12, 	 Con ascensor.
Informes: Tel. 582234.

,,,

ITEM 	 ----NUEVA GAMA TIPO (111E117let f

tonvolkonorio Ofki

AUTOS MARTORELL, S. A.
Correr del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELAN1TX.'



electrónica 	

III MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS
Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182 	 07200 FELANITX
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Balisament a Portocolom
Fa uns dies que queda completat,

a càrrec del Servei de Ports i Lito-
ral, el sistema de balisament del ca-
nal d'entrada i sortida del nostre
port.

Aquest balisament s'ha fet d'acord
amb la normativa internacional més
actual, mitjançant unes 133ies Ilumi-
noses que van sincronitzades amb
les senyals del moll i•la Bateria.

Esperam que aquesta senyalitza-
ciú sia eficaç per ordenar un poc
mes el transit dins el port o, si més
no, per mantenir expedit el canal
d'entrada i sortida.

Els pianistes Croats
Emin Armano i Ljubomir Gaspa-

rovic, són els pianistes croats que
dijous de la setmana passada ens
feren gaudir d'un concert a quatre
mans francament extraordinari.

Ambdós, amb una formació mu-
sical iniciada a Zagred i completada
a Moscou, a Paris respectivament,-
són mestres de la interpretació, ver-
taders virtuosos del piano.

A la primera part oferiren dues
peces, una de Schumann i una al-
tra de Schubert, reservant la segona
per a compositors de la seva terra,
Klobucar i Dvorak.

El públic, nombrós en aquesta
ocasió, dedica encesos aplaudiments
als músics croats. Els intèrprets des-
tinaren el seu emolument als nins
damnificats per la guerra del seu
país.

Bernat Sans6 exposa a la galeria
Ferran Cano

El proper dilluns dia 4, a les 8
del capvespre, tindrà hoc a la Ga-
leria Ferran Cano. de • Ciutat Ia-inau-
guració d'una exposició de pintura
del nostre !misa Bernat Sana").

Sopar de guarentins
El proper divendres dia 8 de

maig, els que dins aquest any 1992
tan remenat compleixen quaranta
anys, o sia els que nasqueren l'any
1952, s'han dc reunir en una festa-
sopar en cl Restaurant César de
PortocoIom.

Els organitzadors preguen que si
qualcú no ha rebut la carta d'invi-
tació per a aquesta festa, es vulgui
donar per convidat mitjançant
aquesta nota.

Per a l'adquisició dels tickets es
poden dirigir a Perfumeria Sirer o
a Fotos Oliver, ambdues dels carrer
Major lins dia 3.

Entrega de trofeus Futbol Sala
91-92

El próximo sábado día 9 de mayo,
a las 14 h., tendra lugar en la Barba-
coa «La Ponderosa» un almuerzo y
entrega de trofeos correspondientes
a las competiciones realizadas du-
rante la presente temporada.

Las personas interesadas en asis-
tir a este acto pueden reservar el
ticket a Marino Talavante o al Tel.
583131.

La comunitat Neocatecumenal
Dijous passat, el Curs Studia, aco-

111 alguns membres de la comunitat
Neocatecumenal de Manacor amb la
finalitat de conàixer el seu tarannà i
la tasca que duen a terme dins les
parròquies de la població veina.

Dos matrimonis explicaren la seva
experiència dins la comunitat i res-
pongueren les consultes que els fo-
ren formulades per l'auditori.

Curs Studia
El proper dijous dia 7, a les 9,30

del vespre, a la sala d'actes del
Collegi de Sant Alfons, el P. Antoni
Oliver, explicara la darrera 114-0 del
curs Studir): «La mística cristiana:
Sant Joan de la Creu».

Llar de la Tercera Edat - Inserso
II VOLTA CICLISTA.—Els dies 5,

6, 7 i 8 de maig se celebrarà la II
Volta Ciclista de la Tercera Edat.
La sortida sera a les 10 del mati de
davan/ la .Llar i_l'arribada. a. les 7.
del capvespre del dia 8 a Campos.
Demanam l'assistència de tots els
que puguin anar-hi.

EXPO 92 SEVILLA.—S'ha confir-
mat la data per a la visita a l'EXPO,
que sera dels dies 22 a 29 de setem-
bre. Tots els inscrits estan admesos
i es poden inscriure els altres que
vulguin mentre sien socis d'INSER-
SO. Inscripcions a la Llar.

Torneig de primavera de tennis
El proper dia 12 de maig,  comen-

çarà a les pistes del Camp Munici-
pal d'Esports de Sa Mola el TOR-
NEIG DE PRIMAVERA DE TEN-
NIS.

Per a inscripcions poden dirigir-se
al matcix camp fins dia 8.

"Donants de Sang
Els propers dies 4 i 5 de maig

i dimarts), a partir de les,
17,30 hores, al centre de salut de la
Seguretat Social, l'equip móvil
Banc de Sang de Balears rebrà do-
nacions voluntaries.

Pluviometria de S'Ilorta
Les quantitats de pluja registra-

des a S'Horta durant el passat mes
de març, foren les següents:

Dia 2, 	 0'1 	 litres
Dia 3, 	 0'7 	 D

Dia 4, 	 1,0
Dia 5, 	 1'2	 D

Dia 8, 	 2'2
Dia 23,	 1'1
Dia 24, 	 1'4
Dia 25, 	 11'4
Dia 26,	 0'3
Dia 27, 	 3'7
Dia 30, 	 3'3
Dia 31,	 13'0
Així dones, tot sumat ens dóna un

total de 39'4 litres d'aigua de pluja
per metre quadrat.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

MES DE MARIA
Divendres dia 1 de maig, comen-

eara cl Mes de Maria. Aquest exer-

cici es practicara tots els dies des-
pl es clel rosari, abans de començar
la missa vespertina de les 8.

BENEDICCIÓ DELS FRUITS

Diumenge dia 3, a les 6 del cap-
vcspre, a l'ora*.ori del Calvari hi hau-
ra Missa i tot seguit benedicció
fruits.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Sebastià Rig() Adro-
ver i Barbara Vicens Monserrat han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement d'un nin que en el bap-
tisme rebrà el nom de Miguel.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS

Diurnenge passat, a la parroquia
de Sant Miguel, varen rebre per pri-
mera vegada la sagrada Eu caristia
eis nins Lídia i Laura Expósito Ruiz,
Raquel i Sonia Ojeda Garrido, Mi-
guel Angel Pitiero Giménez i M.a Jo-
sefa i Juan Tapia Jiménez.

Enviam la nostra felicitació als
neo-combregants i la feim extensiva
ais seus pares.

NECROLOGIQUES
El passat diumenge de Pasqua, en-

trega l'anima al Creador a Felanitx,
a l'edat de 67 anys, després de rebre
els sagraments, D. Guillem Mascaró
Fiol, D.e.p.

Enviam el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial a
Ia seva esposa D.a Maria Obrador,
filles Maria i Damiana i fills politics
Jaume Gaya i Joan Binimelis.

També el diumenge dia 19, des-
cansa en la pau de Deu a Felanitx,
a l'edat de 65 anys i després de veu-
re's confortat amb els sograments,

;D.a" Antónia"Nicolau -Estareilas. Al
ccl

Enviam la nostra mes sentida
condolencia al seu espòs D. Barto-
meu Nadal, tin Bartomeu, filla po-
lítica Maria Mas i als altres fami-
liars.

SE ALQUILA PISO nuevo en FelaL
nitx.
Informes: Tel. 582021.

SE NECESITA CHICA de 16 años,
para trabajo en tienda de regalos.
Zona Cala d'Or.
Informes, Tel. 657467.

MIJAC i Club d'Esplai
&ah tdrola pro-carripanieis

Dies 9 i 10, 16 i 17 de maig.
Lloc: baixos de la rectoria.
lloran: dissabtes de 4 a 8. Diu-

menges de 9 a 1 i de 4 a 8,30.
Agraïm als pares, monges, co-

merços i altres collaboradors les se-
ves aportacions.
- Nota: Totes les paperetes .tenen

premi.

Campament MIJAC Estiu 92
El campament es dura a terme

del 2 al 9 d'agost a la «Ruca» Man-
resa (Barcelona), casa de colònies
que pertany al Servei de Colònies
dc Vacances • de l'institut' «Pere Tar-
res» d'Educació en l'Esplai de «La
Caixa».

Requisits que han de complir els
interessats en participar-hi:

— Eclats: des de 5e. d'EGB fins
a 2n. de BUP.

— Inscripció durant el mes de'
maig. Tots els divendres de 8 a 10
del vespre a la Rectoria.

— Preu per sona: 28.500 pts.
Per a mes informació ateniu-vos

a l'horari ciels divendres.

SI QUIRES COMER

• ermejoi'

pollo al ast
al TULSA lo has de encargar

Tel. 581974.

VENDO 2 CHALETS pareados a es-
trenar. Zona SA RAPITA. Super-
ficie del solar 900 m 2 . Piscina co-
munitaria. Acabados 1. a calidad.
Precio interesante. Facilidades.
Informes: Tel. 207012.

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Alquilo locales nuevos. Precio
a convenir.
Informes: Tel..734278.(de_10 a 16 ,
h.).

SE NECESITA AYUDANTE
COCINA

Informes: Tel. 825441.

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

OCASION, por marchar a la Penín-
sula VENDO PLANTA BAJA 110
m2 3 hab., cocina, comedor y 2
bafios completos.
Sin corral. 6.500.000 ptas.
Informes: Tel. 583085.
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LLIBRES
«Nu en la vida. Vivències i pre-
g ària» de Bartomeu BennAsar

El Secretariat de Pastoral Juvenil
acaba de publicar un ilibre del nos-
tre paisà i collaborador Mn. Barto-
meu Bennasar i Vicens, «Deu en la
vida. Vivencies i pregaries» que,
com indica el títol, es una proposta
de pregaria a partir de la reflexió
en u n s pressuposts existencials
reals i actuals i que esdevé una eina
profitosa per a l'expressió i com-
prensió de la vivencia cristiana en
el món present.

El Ilibret —d'un format reduït
que convida a portar-lo a sobre—
s'estructura en tres nivells: en el
primer hi trobam la realitat de la
vida quotidiana, —unes situacions—
sentida i expressada pels joves. En
el segon, la vida mateixa, sentida i
expressada, es fa pregaria, es conver-
teix en vivencia de , fe i de relació
amb Déu. I efi el tercer'; a cada con-
junt de vivències s'ofereixen unes
pistes bibliques, alguns textos de

!es escriptures que illuminen mit-
jançant la PARAULA aquesta exis-
tencia amb Deu.

Les prop de dues-centes pagines
d'aquest ilibret reflecteixen gairebé
totes ics situacions que planteja la
vida, relacions (emb un mateix, fa-
milia, amics, parella, el món...),
teina i estudi, sentit de la vida, re-
lació amb Deu, litúrgia del temps...
i acaba amb una pregaria per anar
fins al final», de la qual en treim
aquest fragment:

Anar fins al final exigeix
despullament

dels programes d'ahir,
de certeses, de seguretats,
de papalloneig,
de • fàcils enlluernaments.
Anar fins al final vol dir
lleialtat, comunitat,
destí comú,
compromis per sempre (quina

parauleta!),
«obediencia fins a la mort»,
obediencia a «la realitat; de la

mort del pobre,
de la injusticia que no s'acaba,

de la marginació que augmenta,
del caramull de victimes.

«El sexe a Mallorca. Notes histò-
riques», de Ramon Rosselló
i Jaume Boyer

L'editor Miguel Font acaba de
treure a Hum el ilibre «El sexe a
Mallorca. Notes històriques»
que en són autors, el nostre paisà
i collaborador Ramon Rosselló i
Vaguer i En Jaume Boyer i Pujol.

Ës una obra de 350 pagines on es
refonen i amplien diversos opuscles
i articles de Ramon Rosselló apare-
guts entre 1975 i 1990 entorn al te-
ma de la sexualitat.

Aquests investigadors ordenen al
Ilibre que comentam un material
molt voluminós que han anat reco-
Hint al llarg de les seves recerques
històriques en diversos arxius que
contenen documentació de les nos-
tres illes, (Corona d'Aragó, Diocesà
de Barcelona i Mallorca, Històric
de Barcelona i Histórico Nacional i
dels regnes de Mallorca i Valencia)

i d'altres obres sobre el tema de di-
versos autors.

L'obra s'iHustra amb dibuixos
procedents de documents a partir
de l'època medieval, així com amb
portades de diverses obres relatives
a aquesta temàtica.

S'obri amb una nota preliminar
dels nostre paisà el Dr. Miguel Bar-
celó i Perdió.

T.P.

JAUME ANDREU
REPORTAJES EN VIDEO
REPORTAJES

INDUSTRIALES
MONTAJES PARA

AFICIONADOS

MONTAJES 8 y Super 8
(cine) a video.

C/. Major, 17 - Felanitx.

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

',V77117,7"""T'A

•Kits para montar
muebles, estanterias,

repisas,etc.
--•Palot iìãrà 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.
z 'Puertas.

'Herramientas.

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.

RICO AR
HIPER M'ADERA

y ci ue tener rroodern
pa ru šr con rinco n s
6-10RAR10,
De 9 a 13 hrs. - 15 a 20 hrs.
Sabacios he 9 a 13 hrs. 

BAR-RESTAURANTE

LOS- MAR1SCOS
PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes y pú-
blico en general -su REAPERTURA -

desde el pasado día 25.

Avda. Cala .Nlarçai, 18 	 Tel. 82 46 93     

RESTAURANTE

SES—PORTADORES
DE NUEVO ABIERTO

AL PUBLICO

bajo nueva dirección

Especialidades en
cocina marinera

Reservas: Tel. 825271     

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO

(Grupo Telefónica) 

Telefonia y equipos
complementarios

C. Costa Llobera, 	 Tel. 827265

ttocW tvlstenç.laVA,
del mercadden materl,a),
cle,bricolite de ma,d;rae '

4 -:::41:1.4

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

PASEO FERROCARRIL S/N FRENTE COLEGIO LA SALLE. TEL. 551250 • MANACOR
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OPEL

CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km., 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares) 	 Carrer Campos, s/n. FELANITX
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Homenaje a Germán López
Mañana viernes día 1 de mayo,

tendrá lugar en el histúrico campo
de Es Torrent& un homenaje al co-
nocido GERMAN LOPEZ, ex-presi-
dente del C.D. Felanitx y creador
del equipo Los Canarios. Un perso-
naje aparentemente frío paro entra-
fiablemente querido en los medios
deportivos, con quien el fútbol local
tuvo un gran entusiasta y protector.
El solo fue un adalid indiscutible
que elevó a nuestro equipo a la ma-
xima altura que permitieron sus
posibilidades.

En este acto se darán cita toda
una serie de personajes relaciona-
dos con el mundo del fútbol y es-
pecialmente con el fútbol felanigen-
se.

El homenaje se desarrollará de
acuerdo con el siguiente programa:

A las 10 de la mañana, Misa en el
Camposanto en memoria de los pre-
sidentes y jugadores fallecidos.

A las 15 y 16 horas, en el campo
de Es Torrentó se disputarán dos
amistosos entre los jugadores del

C.D. Felanitx Benjamin e Infantil.
A las 17 h., se jugará un intere-

sante partido de veteranos entre los
equipos Veteranos Juventud y Vete-
ranos Felanitx y Canarios.

Y ya para terminar la gran fiesta,
se celebrará una cena en el Restau-
rante Cesar de Portocolom, seguida
dc baile.

Las personas interesadas en asis-
tir a la cena, pueden retirar los
tickets en Bar Can Juanito (Vía Ar-
gentina) i Super Spar García-Barce-
'16 (C. Major, 27).

M.T.F.

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

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

A TOTS i CADA un dels
SOCIS de's SINDICAT

Fa un poc mes d'un any que d'una
«malaltia» agafada d'anys enrera i
accelerada darrerament, morí es
Sindicat, morí pels socis i pels
obrers.

Avui sols és viu es Sindicat per
tots aquells que l'hi deven cloblers,
són aquells que no han pagat es
deutes pendens d'un genere retirat
de Bodega i que es neguen a pagar.

També es viu per tots aquells que
les agrada lo que no es seu i d'ama-
gat van a sa Bodega, rompent vi-
dres, portes, finestres i tot lo que
troben per davant, ,arreplegant lo
que mós les agrada.

Per tant esta ben clar que aquests
s'aprofiten de l'ausencia dels obrers
i fan neta sa Bodega de maquinaria,
eines i altres que, noltros socis, ens
va costar doblers i que els obrers

cuidaven. Sapigueu socis, que els
qui feren tan ts d'anys de feina en
Cs Sindicat, fins ara hem seguit
guardant (clins lo que hem pogut)
sa Bodega. Ara ja n'estam com a
cansats d'anar a tancar portes i fi-
nestres forçades, estam farts de
vcure que fugen objectes de valor i
dc trobar trencadissa de vidres a
qualsevol indret, estam cansats
veure que es Sindicat es víctima
muda de lo que tant • ens ha
costat. Creim que no hi seria de
ales que tots els sods en fessim
passades de tant en quant, al man-
co es Sindicat no estaria tant deso-
lat.

Sapigueu que de tots aquests ro-
batoris n'hem donat part . en es mu-
nicipals i a sa guardia civil.
• Es Sindicat encara és nostte , dels
socis, .seria penóS que anàs a: parar
a mans d'uns'altres i per pocs .  do-
biers.

Sembla que tenim 16 que cns me-
reixem: Id6 preocurcm sortir del fo-
rat i els qui 1.761cm que es Sindicat
quedi a Felanitx no amaguin els bra-
vons perquè de bon de veres sigui
nostre.

Joan
(Passa a la pàg. 7)SE PRECISA PERSONAL

párá - trabajo DEPENIENTES-AS
Nivel cultural medio

- Bilingüe (castellano - mallorquín)
- Se valorará experiencia
INTERESADOS rogamos manden datos personales y foto al
Apartado de Correos- número 166 de Felanitx (se devolverán da-
tos y fotografia).

Restaurante OLAS
CALA FERRERA

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

¡Sube a más! Si al compitin tos!inamiento citl Cor. - ._t ' .. lv c .! , ;(- iti
incluye: -Faros halógenos/Luz .arit:niebla tr_iscra 4-
R 13-74 5S...-.- Pre-equipo de r_tdic) stereo c ,.»i 4 aitav(ices -., :im:c:'..t

"4--Miento trasero abatible (3 y 5 puertas) 4- Cinturones cle sc.uri--
--•ditddelanteros-automáticos y traseros +. Retrovisorts- cYt .-xi'..res

controlables desde el interior... sumas todo esto: .	 •	 .- 	 .
EtECITICOS

	

, 	 .,
:EL EVAI UN NS
.., CrIFTERRE_ CV,N;I:kiNti)171 ONES0' 8s1)()o tc

a 'A k'cRu lEsNTTAALREsR°
El resultado es más: es la nueva versión

	Opel Corsa Swing 4-. .	 .
Además, con modelos de 3, 4 y 5 puerta, Gasolir.a,

Diesel y Turbo-diesel... ¡no se puede pedir más!
.•-..

OPEL 1111114iA , 	 "ifilli
.7.11VM"IrrAg' 4

•Promoctõn vãlidã durantc cmc

— Diesel y 1.0 gasolina no incluyen cuentarrevoluciones. OPEL
WAAlit



Se necesitan 4 chicas
PARA TRABAJAR EN

Chester Fried
CAFETERIA MAY — CALA FERRERA

CONTRATO 6 MESS

INFORMES: Tel. 824144 (preguntar por José Luis)

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

—Pintura pláslica para interiores y exteriores
—Esmaltes
—Barnices y lacas
—Moquetas
—Suelos vinílicos
—Alfombras
--Cortinas de bafio y de cocina
—Ele•••

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 Espafia su. - Tel. 82715l;

1-IISSENY

1.0 vs
r tilLe Y0,5

Professionals al servei
de la vostra imatge

Tel. 582316

Carrer Major, 23

Moda home 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

FELANITX

(Ve de la pàg. 6)
SR. BONET

Sr. Director:
La contesta del Sr. Bonet al Sr.

Obrador, no m'ha sorpres gens, no
pega cap vegadu al clau, nomes ha
entes el bocinet que afecta al tros-
set dels seus calçons que hi duu la
cartera dels doblers.

Els coverbos que conta són in-
creïbles, basta recordar les seves
declaracions de fa uns anys, quan
ii varen descobrir el «pastel», que
manifesta que no sabia res de que
eis seus terrenys els hagues dc com-
prar l'IBASAN. Han passat uns anys.
i •ara cliu que eis varen comprar
l'IBASAN després «d'un estudi tèc-
nic i econòmic ben exhaustiu», mal-
grat que l'Ajuntament anterior ha-
gués comprat uns terrenys pel ma-
teix fi i al mateix indret.

Sobre el preu de venda, ningú es
xucla el dit i hem anat al Notari
alguna vegada a rues de fer-hi tes-
tament.
- Esta- berr vist - queel BOnet-en--

tCn beníssim el que esta dins el seu
cadastre i deu recordar els anys que
va tenir oberta lu botiga sense pa-
gar arbitre de cap casta, fins que
cis seus.el-varcn fer passar.per la
caixa de l'Ajuntament. Això sí que
deu esser el benefici de l'hortarrí,
no ciels hortarrins que cicia ell, en
no ser que tengui una personalitat
múltiple i que els seus bens siguin
patrimoni dels hortarrins.

M.A.R.'

CARTA AI. SR. BONET
Sr. Bonet:
Una de le:; Ilibertats mes relic-

‘..ants es la d'expressió. Per rtix)
molts —no se si vostè, tambe— va-
rem Ilui tar per aconseguir-la. Ili ho
ternaríem fer si fes taita. Dic això
Sr. Bonet, per recordar-li quà afor-
tunadarnent —no se si desgraciada-
ment per vostè— vivim en demo-
cracia o al manco ho intentam. I
això vol dir, abans de res, respecte
—sap el que vol dir aquesta parau-
la?— a les idees i comportaments
dels altres que es defensin demo-
craticament.

Vostè es ben lliure d'opinar el
que vulgui, i per tant de donar la
culpa al qui vulgui sobre la situació
a Felanitx en tots els aspectes. Es
ben ¡hure de defensar-se i d'atacar.
Fins i tot, usa dels seus drets, quan
dóna les culpes a les minories del
que no saben resoldre les majori6g..
Tambe es democratic fer-ho, com
també ho és dir dois o callar-se
quan a un se li acaben les iedees i
ja no sap com rebatre dialèctica-
ment el contrari.

Ara be, senyor Bonet, incitar a la
violencia, al renou de les escopetes
per fer callar el contrari, com vostè
fa, només te un nom: FAIXISME.

I sap lo curiós del cas: també els
faiXisteS - peden clefensat'le!T—seire!.>
idees cri una clemocrácia que supri-
mirien.

tanmateix, hauríeu de menes-
ter molts de caçadors i escopetes
per matar els molts de coloms que'
hi ha en aquest poble i que ara ja
saben, definitivament, el que vostè
és i pensa.

Malgrat tot, salut Sr. Bonet.

Antoni Mercadal i Veny

CONTESTA A PEP BONET
No Os que jo sia de cap partit po-

liiic ii j que m'agradi gaire parlar-ne
de política— el meu pare m'ensenya
que names n'havien dc discutir els
que en viven d'ella— perú nie pa-
reix que aquesta vegada es necessa-
ri contestar a les declaracions que
has fet referents a Tomeu Obrador
a la teva glosa.

Jo sé que tu Pep, saps expressar
molt be els teus pensaments mitjan-
çant la ploma, però vull comunicar-
te que aquesta vegada t'has passat
amb les gloses que has dedicat a
En Tomeu.

Segons la meva opinió, els teus
pensaments no h a n evolucionat
gens ni mica, penses igual que si
estassim a l'any 1936, temps de dic-
tadura franquista, quan les coses
s'arreglaven amb l'escopeta. Ara les
coses han canviat i m'ha sorprès
molt que un senyor que es fa pas-
sar per catòlic i apostòlic seguesqui
pensant encara d'aquesta manera.

La majoria d'habitants de S'Hor-
ta ja sé que són del PP i, tal volta,
seran de la teva opinió, però has de
pensar que ara estam en democra-
cia i se l'ha de respectar, i amb
aquestes gloses teves dones molt
mal exemple a les noves genera-

cions i aix5 no t'ho perdon.
Esperant que te disculpis al Sr.

Obrador, que ha demostrat ser més
dernúcrata i educat que tú, es des-
pedeix un lector a politic.

S. Rolf'

LES BONES MANERES DEL
SR. BONET

Benvolgut Sr. Director.
Només uns mots per dir-hi la me-

va a «les bones maneres» que em-
pra el Sr. Bonet.

Estic plenament convençut que
«els pobres d'esperit, posseiran la
Terra» i al meu cas, també he arri-
bat a la conclusió que convé més
estar-ne lluny.

B. Obrador

ALQUILO PISO 1.° amueblado en
C/ 31 de Marzo.
Informes: Tel. 580503 (mediodía
o noche).

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra tienda en Calas de Mallorca.
Informes: Tel. 833590.

NECESITO CONTABLE por horas.
Informes: Proissos, 46.
Tel. 581633.
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Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

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

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
VIERNES 8-5-92

.opes mallorquines
Calamares rellenos
Tarta aniversario
Vino Bach
Champan Delapierre c. negro
Cafe, copa y puro

2.200 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

VIERNES

Canalones ne gumbos -
Cap de Ilam C011 guarinción
'l'a ria aniversario
Vino Bach

Champan I/elapierre e. negro
Café, copa y puro

2.500 ptas.

FELANITX

Fútbol Sala

Pint. Mar «A» campió de la I Diada d'Iniciació
I Diada de Futbol Sala Mini

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580296 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Fa sol. Temps de primavera.
Ja hi ha molts de turistes &Mallor-
ca. Pere) malgrat això a Poito-Colom
encara no n'hi ha cap ni un. Els
hotels estan tancats... Mentre a al-
tres zonas de	 estan quasi
plens... Axi erts van les coSes...

• A partir del 4 de mayo, en la
famosa galería de «FERRAN CA-
NO», expone el pintor y buen-amigo
BERNAT SANSO. Un genio al que
sólo le falta un cmpujoncito para
triunfar por todo lo alto.

• El pasado 28 de abril se pre-
sentó en el «CENTRE CULTURAL
L'ESCORXADOR» (Palma) dentro
de la MOSTRA DE COREOGRAFIES
CURTES la obra de JOSEPH PAS-
CUAL (Barcelona) «OH! SOLO
MIO» con música de Ben Yeller y
Erik Satie y con la escenografía del
artista felanitxer JAUME CANET,
que está en un momento sensacional
de forma y de febril actividad crea-
dora. Su arte lo podemos ver en Fe-
lunitx al carrer Major en «CALL
VERMELL» o bien mas abajo en la
«nova» tienda «Figurins» cuyo rútu-
lo ha forjado con su inaestría habi-
tual.

• Estuvo unos días con'nOsotros
cl magnífico pianista felanitxer TO-
NI PIZA. A la hora de redactar es-
tas notas ha regresado ya a 'NEW-
YORK, donde sigue perfeccionando
sus estudios musicales y ha encon-
trado su «modus vivendi». Fins a la
pròxima, amid

• Se habla estos días de la BODA
SORPRENDENTE de nuestro pintor
universal MIQUEL BARCELÓ, yo di-
ría que no tanto, sólo formalizó una
relación de muchos años . con CE-
CILE, en el Juzgado de Arta, la mu-
jer holandesa que comparte sus des-
velos y sus sueños artísticos.

• Para el 1 de mayo esta pre-
visto un HOMENAJE a GERMAN
LOPEZ, ex-presidente de los clubs
,C. D. CANARIOS y ATCO. FELA-
NITX. Yo no voy a entrar en la cues-
tión si es merecido o no, muchos
serán los que apoyarán la iniciati-
va y otros intentarán, tal vez, mini-
mizarl:A, lo cierto es que cl amigo
German realizó muchos sacrificios
para que cl fútbol felanitxer no des-
apareciera durante una larga época
de vacas flacas.

A las 10 de la mañana Misa en el
camposanto, en RECUERDO dc los
Presidentes y jugadores fallecidos.
A las 15 h. partido de Benjamines:
Felanitx - S'Horta. A las 16 h. par-
tido de Infantiles: Felanitx - Cas
Concos. Y a las 17 h., como colofón,
partido de Veteranos de Felanitx.
Se ruega la colaboración de los afi-
cionados locales.

• Dos chicas, muy agradables
por cierto, PILI y MARIA, han mon-
tado un NUEVO BAR en FELA-
NITX. El rótulo, que todavía falta
colocar, llevará el nombre de «CA-
FETERIA/BAR VIA ARGENTINA»,
precisamente porque en aquella
lic está emplazado. El ambiente es
reconfortante, ya que el local es es-
pacioso y está dotado de una per-
fecta iluminación. Les deseamos mu-
cha suerte en esta nueva andadura.

a El ATCOS. PORTO-COLOM en
su visita a CAN PICAFORT, como
diría el mago [Mein() Herrera, GA-
NO SIN BAJAR DEL AUTOBÚS, ya
clue Ci conjunto anfitrión no se pre-
sentó con efectivos suficientes para
disputar el encuentro. El amigo TO-
NI CUENCA (El Gil de PORTO-CO-
LOM) estaba eufórico, pero al mis-
mo tiempo un tank) mosqueado con
mandamases del C.D. Felanitx por
mor del «affaire» de GALMËS, al
que quería incorporar a Ia plantilla
«porteña)) y al que no se concedió la
baja oportuna. Por otra parte me
confirmó .que el próximo partido a
disputar en «Es Torrent& ATCOS.
FORTO-COLOM - P. CALVIA podría
significat- el «come-back» del juga-
dor JULI MAIMO, tras largo tiempo
de estar en el dique seco. Me ase-
gura que jugará algunos minutos al
menos.

• También regresó a BARCELO-
NA, tras una estancia entre nosotros,
JOAN MANEL CHILET, para conti- -

nuar sus Estudios Cinemutograficos.
Lo vimos Muy ilusionado, cosa que
nos satisface enormemente.

• Otro artista fclanitxer, de los
que están pegando fuerte última-
mente, JAUME PROHENS, estos
días EXPONE en ALCODIA, concre-
tamente en la galería «PEDRONA
TORRENS». Un total de treinta
obras, telas y papeles... «Nos ofrece
sus últimos inquietudes, que pue-
den oscilar de la atmósfera de mis-
tcrio al recurso descriptivo...» dice
«U.11.». Sin duda, un pintor a tener
en cuenta y no perder de vista.

• Avui dijous, el GRUP «IGUA-
NA» DE TEATRE, ha de presentar a
l'Auditori Municipal l'obra de F. M.
DOSTOYEVSKI, tal vegada la mes
famosa, «LES NITS BLANQUES»,
sota el patrocini del «CENTRE
CULTURAL» felanitxer. Sin duda
una de las compañías teatrales que
mejor escenifican de toda la isla, la
calidad está garantizada.

• El C.D. FELANITX cumplió su
SEGUNDO PARTIDO de CONDENA
en el campo de «SON MALFERIT»
(LA SOLEDAD). Perdió ente el po-
deroso POLLENÇA. Normal sobre el
papel... ¡No vamos a pedir peras al
olmo! Pero el COLEGIADO de turno
el Sr. COLL TORTELLA y sus ayu-
dantes jueces de línea, que hizo un
arbitraje más que aceptable, NO
COBRARON SUS HONORARIOS,
¡faltaría aids! Es lógico que si no
hay taquilla no hay dinero, y, los
jugadores encima de jugar por amor
al ado no se van a rascar el bolsillo
y costear estos gastos... Ya hacen
milagros con desplazarse con sus
coches y pagarse la gasolina. Una si-
tuación que hace algún tiempo ya
advertimos que iba a producirse,
así que la cosa no nos pilla por sor-
presa.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS

i 4t. //oC
CLUB AT. ALCUDIA, 10
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR 013», 1
(,RAN FINAL
APA COL. ST. ALFONS/
PINT.. MAR «A», 3
APA COL. J. MIRO (Palma), 0

Aquesta setmana nomes es varen
disputar partits (leis d'iniciació,
corresponents a la I Diada d'Inicia-
ciú que, com era d'esperar, fou tot
un exit. Els felanitxers es proclama-
ren campions derrotant a un lluita-

Seminifals
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR «A», 6
CLUB AT. ALCUDIA, 1
APA COL. «J. MIRO» (Palma), 3
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR «B»,

dor Collegi Joan Miró dins una ani-
mada final. L'equip de l'APA Col.
St. Alfons/Pinturas Mar «A» estigue
integral per: M. A. Martínez,Lean-
(fro, Miguel. ',lids, Alex, Vidal i ilia-
nil°. L'equip «B» bintegrarcii ,Iiiani,
'rumen, kiko, Alonso, Ferrero, Cer-
da i Monserrat.

Un torneig forca competitiu, on
tots els equips s'empraren a fons,
oferint un espectacle molt agrada-
ble. L'entrega de trofeus fou al Bar
del Camp d'Esports, on hi hagué
una petita berenada grades a l'a-
portació feta pels pares i mares.

lem d'agrair l'ajuda per part de
certes cases patrocinadores:
ria «Ramon Llull», Gràfiques Llo-
pis, Restaurante La Fe, Cafeteria-
Bar S'Abeuraclor, Peluqueria Kiska,
licladps «Neu d'Or», Bar la Alham-
bra, Hiper Gigante Felanitx i Ia.
Consergeria de «Sa Mola».

L'equip APA C011egi St. Alfons, campió dels Jocs Escolars
d'Alevins (temporada 91-92). Properament disputara al Poliesportiu
«Príncipes dc España» les finals insulars.

Club Tenis Felanitx
Torneo Primavera 92

Pone en conocimiento dc sus socios y simpatizantes, que el
próximo dia 12 de mayo, dard comienzo el TORNEO PRIMAVE-
RA 92.

Para inscripciones, dirigirse al Campo Municipal de Deportes,
en la forma acostumbrada, hasta el día 8.

La Directiva



FELANITX

BASQUET,

Sonades victòries dels dos equips sèniors

FUTBOL
I.° PREFERENTE

Derrota en el exilio !
Felanitx, 1 - Pollença, 4

Partido jugado en la barriada pal-
mesana de «La Soledad», concreta-
mente en el campo «Son Malferit»,
cumpliendo así de esta guisa el 2."
partido de sanción, ante un ambien-
te frio y casi hostil.

FELANITX: Roig. • Sansó, Borrás,
Aznar, Estevez, Colau, Arcos (Almo-
dóvar), Nico, Hernandez, Teruel,
Aznar II.

ARBITRO: Coll Tortella, acepta-
ble. No mostró tarjetas.

GOLES: 0-1, min. 24, Ortega. 1-1,
min. 31, Teruel: 1-2, min. 50, Ramón.
1-3, min. 55, Padilla. 1-4, min. 73,
Padilla.

BUENA 1.. PARTE
El Felanitx jugó una magnifica

primera mitad. Pese a ir con el mar-
cador en contra supo empatar el
partido gracias a un gol de Teruel y
comandar en el centro del terreno
durante los últimos quince minutos,
pero se fallaron ocasiones clamoro---
sas y, eso, el futbol moderno no lo
perdona. Otro gallo hubiera cantado
de haber sabido aprovechar estas
oportunidades.
HUNDIMIENTO .EN LA 2.a PARTE

Pero en la segunda mitad fue el
reverso de la moneda, en diez mi-
nutos el Pollença sentenció el en-
cuentro y pudo jugar a placer, ante
un Felanitx descentrado y sin fuer-
zas que apenas intentó enmendar la
plana.

SKORPIO

PROXIMA JORNADA
PREFERENTE.— XILVAR • FE-

LANITX.
2.a REGIONAL—»Es Cavaller»:

CAS CONCOS - J. BUNYOLA.
- A. -LLUB -
3 • a REG1ONAL.—«Es Torrentó»:

«Jornada económica del Club»,
ATCOS. PORTO-COLOM - PLAYAS
DE CALVIA.

3.a REGIONAL
EL CAN PICAFORT
NO SE PRESENTO

LA FEDERACIÓN DARÁ EL
PARTIDO GANADO AL ATCOS.

PORTO-COLOM POR 0-2
Efectivamente los tres puntos,

por ganar partidos fuera (así está
estipulado en la liga de 3 •a regional)
seran para los «porteños», que si-
guen aspirando al ascenso.

CADETS
FELANITX, 2 - PORRERES, 1
Alineació. — Sierra, López, Soler,

Monserrat, Roig, Frias, Obrador,
Porras, Paramo, Serra i Miró. Tam-
hé jugaren Lozano, Martin i Morem.

Important victúria que els permet
situar-se a un line acceptable a la
taula classificaOria. Els gols foren
marcats per Miró i López.

GV

BENJAMINS
FELANITX, 6 - PETRA, 1

Alineació. — Cosme, Garcia, Si-
mó, Rodriguez, Estelrich, Nadal,

Sergio, Alcolea, Miguel Angel, Cam-
pos i Vidal. En el transcurs del par-
tit varen jugar, Oliver, Francisco
Martin, Adrover, Alejandro i Jose
Martin.

Els allots que dirigeix en Nino,
com ja ens tenen acostumats, acon-
seguiren una altra golejada, aquest
pic davant el Petra, amb gols mar-
cats per Tomeu Vidal (4), David
Campos i Francisco Martin.

Esperem que aquesta bona ratxa
golejadora seguesqui fins al final.de
temporada, que manca poc per aca-
bar, i que puguin quedar classifi-
cats entre els primers.

GV

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

VENDO PASTOR ALEMAN— dir 3—

meses, a buen precio.
Informes, Tel. 581257.

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

VENDO SOLAR en Porto Colom, zo-
na LA FE, 1.377 . m2, valla, agua y
luz.
Informes: Tel. 825123.

Venta de motos y
ciclomotores
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
- - Derbi -FDS

- Yamaha 1'711600
— Mobilettes

Morini Scalibur 501
— Vespinos varios
— BMW K 75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

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

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

Re.sultals
Juvenils.—
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 73
SYP ESPORLES 	 65
J ún iors.—
J. LLUCMAJOR 	 84
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 73
Seniors masc.—
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 73
LA SALLE	 63
Seniors fern.—
SANTA MARIA 	 41
JOAN CAPCVAUTOC. GRIMALT 43
III Divisió.—
AUTOCARES GRIMALT 	 56
G ESA • ALCU DIN 	 62
Comentari

Diverses són les notes que cal des-
tacar de la setmana passada. Sobre
tot, es noticia la victòria de l'equip
senior femení dins Santa Maria, en
el darrer partit de lliga. Igualment
excepcional va ser cl triomf obtin-
gut pels seniors masculins contra
La Salle, tirant a terra tots els pro-
nòstics.- resulta decepcionant- la
nova derrota de l'equip de 3.. divi-
sió.

Els JUVENILS patiren menys del
que assenyala el marcador final. En
el descans tenien una renda de 20
punts qt.* cis 'esporlins anaren re-
tallant a la 2.4 part, però sense que
l'aproximació f o s massa preocu-
pant. L'arbitre es mostra molt actiu
i pith 60 faltes (30 per equip).

El líder del grup dels equips
JUNIORS que disputen el «Jorge
Juan», el Llucmajor, súpera els fe-
lanitxers grades al millor tir, a la
major velocitat i a la plantilla més
amplia. El partit fou bastant bo i
disputat. En el descans s'enregistra-
va un resultat de 41-42. La ràpida
eliminació, per faltes, de Rafel
dZ5 -(nOnfég" jugà 16 minutsrrepre-
senta un greu handicap. El santa-
nyiner Joan Pons realitza un
completissim encontre.

En un bon moment arriba cl mi-
llor partit de la temporada dels
SENIORS que superaren un equip
(La Salle) que els havia apallissat
dues vegades a Palma i que, a més
nomes havia estat vençut, en agues-
ta higa, pel Bunyola. L'actuació co-
lectiva més completa, coincidi amb
les miilors zictuacions individuals
de l'any d'alguns • jugadors (Salva,
Adrover, Villalonga). La gran lluita
de tots els components, els rebots
lograts (Xisco Adrovcr, 15) i, sobre
tot, l'extraordinari encert en el tir,
t'oren les claus d'una aran victòria,
plena de jugades espectaculars. Es
tracta (run resultat que d6na lloc a
la disputa per la promoció d'ascens.

Final feliç per a les FtMINES,
que, a la fi, aconseguiren un triomf
a la higa, en la darrera jognada. Du-
rant la primera part el Joan Capó
disposa de petites diferencies, gra-
cies als punts de Tofii Camarero
(14). S'arriba al descans 19-23. En
el segon temps les locals tingueren
més temps el marcador favorable,
però sense diferencies. El 0-6 dels
clarrers minuts decants el marcador
de cap a les felanitxeres. Cal desta-

car la insuperable serie de tirs Mu-
res de Cati Garcias en el segon
temps (vuit de vuit). Totes les ju-
gadores contribuïren, amb punts, a
la victòria.

Els espectadors deixaren la pista
de Sa Mola amb decepció pel resul-
tat de l'equip de TERCERA. No pel
fet de perdre en si, sinó per com
ho va fer L'Autocares Grimait, que
donava la impressió de ser millor
equip. • Comença dominant clara-
ment el primer temps i part del
segon, atonseguint avantatges clares
(13-8,‘nainut 10; 34-23, descans; 43-
30::Minut 27; 50-40, minut 33). Pere,
una sèrie de tres triples dels visi-
tants (Alomar), juntament amb al-
tres cistelles, en un tres i no res,
capgirà el partit. El parcial de 4 mi-
nuts fou de 0-15. La desesperació i
el poc encert en els darrers minuts
feia només carregar de personals
els nostre jugadors. A conseqiièn-
cia d'elles foren eliminats 4 juga-
dors No queda eliminat cap dels ju-
gadors visitants, equip que juga
umb només 6 jugadors.
Anotadors

Juvenils: César (27), Llàtzer M.
(8), Albert (7), C. Guerrero (7).
Júniors: P.J. Fullana (23), J. Pons

(15), R. Lladó (11), Jordi S. (10).
Seniors masc.: B. Salva (19), Xis-

co Adrover (17), Cesar (16), M. Vi-
llalonga (12).

Seniors fern.: A. Camarero (14),
C. Garciás (12), Fanny (8).

III Divisió: G. Amengual (15), A.
Oliver-I4), M. Julia (7).
Aquesta jornada

Cadets i juvenils han de jugar a
Porreres. Els júniors rebran la visi-
ta del Juventut Mariana de Sóller.

Els seniors masculins jugaran a
Marratxí. Ara és un partit de tea-
mit; -abans 'de -guanyar - a La- Salle,
era decissiu.

Lcquip de 3.a tindrà una doble
sortida: el primer de maig s'ha de
desplaçar a Andratx i el dia 3, a
Inca (Opel Inca)).

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

SE NECESITAN CAMARERAS JO-
VENES para trabajar en restau-
rante de Cala d'Or. Y MUJER pa-
ra limpieza.
Informes: Tel. 658033 (Sra. Gua-
dalupe).

Agraïment
La familia Nadal- Nicolau,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort d'Antò-
nia Nicolau Estarellas i en la
impossibilitat d e correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota..

A .- bats, moltes gracies.
••••



RENAULT R4

RENAUL Exprés

RENAULT 11 Diesel

RENAULT Clio 1400

RENAULT R5 TL

OPEL Corsa

PM-BB

PM-AK

PM-AM

PM-BG

PM-AP

PM-AV

GARANTIA NACIONAL
-Renault Ocasión le ofrece:

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX •
TelS. 581984-85
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Calms a la Sala
SOBRE RESPONSABILITATS

I ALTRES HERBES

La setmana passada varem deixar
una estona que refredassin els daus
del Trivial i mirau Per on, el Hoc on
tenícm assignat cl nostre racó al Set-
manari, l'ocupava una descarregada
de justificacions del PP.

El PP ha cicscobert que nosaltres
som uns irresponsables perquè els
nostres dos Regidors han deixat una
Plenaria en cinc anys i resulta que
del PP darrerament deixaven les plc-
naries dos o tres Regidors i s a. això
ho feien complint amb la més ..gran
de les responsabilitats.

Del que entenen els del PP•&im.a
seriositat, esta ciar que la scv se-
riositat fa rialles,sohre tot.si miram
com varen deixar l'Ajuntarrient des-
prés de 12 anys de - gover'n scriás
que si haguesin tengut'' un it , de
scny, un pain de resPonsabilitat.,i
una cspipellada de :seriositat, ha-
guessin dimitit el dia següent de les
primeres eleccions, quan . varen veu-
re que «això de góvernar.un

com Felanitx no era cosa de ju-
gar bufant i fent bimbolles»..

El comunicat del PP es, nomes
una reacció a la mostrada de peus
de la Plenaria passada on no varen
estar gens estugosos de votar a fa-
vor de que ells no pagaSsin prop de
deu milions que tocava pagar de ICI
seva butxaca i, mirau Per on varen
votar en contra de la possibilitat de
posar un segon carter a PortocOlom

i en contra de pagar els adobs dels
vehicles municipals, això si, agues-
tes volacions les feren amb molta
seriositat, cap dels Regidors del PP
va 'lure, quan votava.

Definitivament eis del PP no han
de passar pena de ser els dolents
de la pellícula i no hi ha cap incon-
venient en que es posin d'acord amb
els del PSOE i pel be del poblc, i
sense la nostra nosa, carregats de
sentit corral, poden votar a favor de
Ia Delimitació i tot lo que també
sigui pel be clel noble i per fer això
nomes cal que tornin fer la capadle-
Ia que feien quan en Cosme Oliver
scia a la cadira, nomes que ara la
capacieta l'han de fer a un altre i el
resultat sera la possibilitat que han
oblidat, de catorze. o 'quinze vots a
favor i ja teniu la solució que cer-
càveu.

VENC UN ler. PIS al C/ Call, 9.
A estrenar. 125 m?. 	

'k
•

Informació: C/ Major, 40.

PORTO COLOM. ALQUILO PLAN-
TA BAJA. Todo.el año. Con refe-
rencias.
Informes: Tel. 465872.

VENDO 2 APARTAMENTOS a es-
trenar. En SA PUNTA GROSSA
de Cala d'Or. 2 dorm., baño, sa-
Ión-comedor, 'cocina, coladuría, 2
terrazas. Acabados La calidad.
Precio interesante.
Informes: Tel. 207012.

l'ati;oX Sala
III Liga t 	Invierao

Penúl t ima jornada dc f u tbi to,
don& los resultados han sido nor-
males según las previsiones. Los
equipos de la zona alta han ganado
sus respectivos compromisos con
cierta facilidad. El que mas dificul-
t ades tuvo fue Construcciones MI-
NARRO que solo pudo empatar con
BAR ES REDOS. Mas fácil lo tuvic-
ron los equipos de BAR CA'N BLAN-
CO, TIIE PAKS y RTE. CA'N GUS-
Tf, que ganaron los encuentros su-
mando así mas puntos para la clasi-
ficación final.

Antes de informar cle cacti parti-
do ofrecemos la relación de entida-
des y casas comerciales que han co-
laborado .en esta competición. Son:
CONSELL INSULAR DE MALLOR-
CA, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
FELANITX, VIAJES PORTO CARI,
RTE. CA'N GUSTf, TALLER C.
BENNASAR, GIMNAS SPORT
ENERGY, BAR CA'N BLANCO, SO-
CIEDAD DEPORTIVA CA'S CON-
COS, CONSERJE CAMPO MUNICI-
PAL DE DEPORTES, CHAPISTE-
RIA ROIG, entre otras que están
sin confirmar y que iremos enume-
rando. A todos , clips, muchas gra-
cias.

THE PAKS, 7 -
CA'N MOIX/S'OLIERA,
....Gran partido donde reinó la - de-
portividad y buen juego, con mu-
chas oportunidades por ambas par-
tes pero que sólo un equipo supo
aprovechar. Fue THE PAKS, que con
5 dianas conseguidas por M. GARAU
dejó sin opciones a los demás juga-
dores ,para el titular de MAXIMO
GOLEADOR. Esto teniendo !enfren-
te a uno de los mejores porteros de
esta LIGA. Los otros goles los con-
seguían JOSE M. ALZAMORA y SE-
BASTIAN VIVES, que redondearon
un gran partido. Del equipo CA'N
MOIX/S'OLIERA cabe destacar su
gran deportividad, la gran actuación
de su portero y que, a pesar de ir
po.rdiendo, en ningún momento per-
dieron su interés en ganarlo, jugan-
do muy limpio y sin utilizar malos
modos como hacen otro scquipos
por desgracia.
RTE. CA'N GUSTI, 8 -
SPORT ENERGY, 0

Encuentro parecido al anterior:
buen futbol, mucha deportividad,
dominado por los chicos de CA'N
GUSTI, poniendo más tesón en el
envite y adelantándose en cl marca-
dor a partir del minuto 12 de la pri-
mem parte. Después se limitaron a
luchar y meter goles porque supie-

ron aprovechar mejor sus oportuni-
dades. Gran actuación de TONI VA-
CA que marcó trcs goles y cl revul-
sivo que puso JOAQUIN LESMA.
Del SPORT ENERGY vimos cam-
biado el portero con ESTEBAN co-
mo jugador y estas' modificaciones
algunas veces no son oportunas. A
los demás les faltó certeza en los
CHUTS a portería.

CONST. MNARRO, 2 -
BAR ES REDOS, 2

Partido jugado de poder a poder
con dos equipos que ninguno quería
perder. Pocas ocasiones de gol, pero
que no dieron ni un balón por per-
dido. Los de BAR ES REDOS para
subir algún puesto en la clasifica-
ción y los CONST. MIÑARRO para
no bajar de este 4." puesto que ya
tienen consolidado.

Esta semana es la última jornada.
Invitamos a todos los aficionados a
Ia entrega de trofeos en el CAMPO
DE DEPORTES SA MOLA, después
de finalizar el Ultimo encuentro que
sera aproximadamente sobre lus 20
h. Habra trofeos para todos los equi-
pos y COCA hasta que se termine.

GOLEADORES.—M. Garau, 39 g.
Toni Vaca, 29 , S. Vives, 25 g. Ber-
not Ferra, 25 g. Santi Simarro, 25
g. Y Tomeu, 23 g.

EL COMITE

• La ciutat de Felanitx compta
amb una nova promesa de l'arbi-
tratjge de futbol. Es tracta del jove
Sr. Cuenca.

• Torna de Menorca el grup
FONDO OSKURO, on feu una me-
morable actuació davant un públie
molt nombrós al poliesportiu d'A-
laior.

• El benjamins del C.D. Felanitx
tenen els peus malalts dcgut al mat
estat sanitari del vestidors del Tor-
rentó. Ara es dutxen en xoquins.
Això es Felanitx a l'any 92?

• Quin temps fa que el C.D. Fe-
lanitx no guanya un partit? Hera
passat de lluitar per l'ascens a qua-
si fer-ho per la permanencia. Un
vaixell sense timó no arriba a bon
port. La culpa no es dels jugadors
ni dcl bon mister RAFA RAMOS.

M2

ALQUILO APARTAMENTO planta
baja. Zona Arenal. Porto Colom_
Informes: Tel. 280269 (noches)..

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7 	 CAS CONCOS

MENU MEDIODIA Y NOCHE DURANTE LA SEMANA,
A 800 PTAS.

Viernes, sábado y domingo noche
Zarzuela de pescado (rape, salmón, calamar, gambas, cigalas

y mejillones). Pan, vino y postre, 1.500 ptas.

Viernes, sábado'y domingo mediodía
Arroz brut y polio asado. Pan, vino y postre, 800 ptas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.




