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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

[larde la 3'. Edat de l'Inserso
Concurs-Exposició de flors i plantes

DISSABTE DIA 9 I DIUMENGE DIA 10

INAUGURACIO: Dissabte dia 9 a les 20 hores.

MODALITATS DEL CONCURS: Rams amb flors de jardí, Rams
amb flors silvestres, Brots, Composició, Cossiols, Cactus i Begò-
nies.

Horari d'entrega: Dissabte dia 9, de 10 a 13 i de 15 a 17, a la
Casa de Cultura.

Entrega de premis, diumenge dia 10, a les 20 h. Intervendrà
la Coral Juvenil de Felanitx dirigida per Miguel Perelló.

Ajuntament de Felanitx
DEMA, SEGON DIUMENGE DE MAIG

PRIMERA FIRA DE L'ANY
Manifestació agrícola, industriel

i artesanal
A la Casa de Cultura, EXPOSICIO DE FLORS I PLANTES.
A la plaça de Sai Font, FESTA DEL LLIBRE.
A les 9'30 del vespre, a la Casa de Cultura, 4t. concert de la

SETMANA DE MÚSICA.
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Creu Roja Espanyola

El Ministre de Cultura, Jordi Sole
Tura, va rebre ahir a Madrid el Pre-
sident de l'Obra Cultural Balear,
Antoni Mir. Va aparaular la seva vi-
sita a Palma dins aquest mateix mes
de maig per pronunciar una confe-
rencia i reunir-se amb la Junta Di-
rectiva de l'Obra Cultural. Aquesta
entitat posarà en marxa un Fórum
o Tribuna OCB on se Aractaran «te-
mes de nacionalisme i Estat des del
punt de vista del nostre país, les
Illes Balears, una comunitat d'àm-
bit reduït per-5 molt creativa i dinà-
mica, inserida dins la comunitat
més amplia de parla catalana, i que
pot jugar un paper de pont i de co-
municació sense interferències de
cap tipus».

Segons Antoni Mir, el Ministeri té

l'obligaciÓ de 'contribuir significati-
vament al procés de normalització•

lingüística a les Balears i així ho va
reclamar a Sole Tura, ja que es in-
just que tot el cost generat per la
incorporació del català dins tots els
ambits de la vida social i pública
recaigui sobre l'esforç econòmic de
la nostra Comunitat Autónoma. Ja
existeix un precedent en els famo-
sos «serrells lingüístics» que per va-
lor de6.000 milions de pts. va apor-
tar el Govern Central a la Generali-
tat de Catalunya. També van tractai -

assumptes pendents de la Federació
LLULL, com es la coedició d'un lli-
bre d'amplíssima difusió que expli-
cura als espanyols monolingues que
es la llengua i la cultura catalanes.

CREU ROJA ESPANYOLA s'ha
definit sempre pels seus programes
d'Interverició Social i de Solidaritat
amb els. coHectius més marginats i
deficitaris però gracies "a la subven-
ció rebuda per aquests
programes han pogut desenvolupar-
se en cmoltes de les Administracions
Públiques de la nostra Comunitat
Balear, i en coordinació amb els
Ajuntaments.

En aquest any de grans fets, la
Creu Roja no ha estat menys i el
seu paper s'ha reflexat de dues ma-
neres molt importantS:

1. Augmentant el nombre d'inter-
vencions, persones i localitats ate-
ses.

2. Informant, donant formació i
coordinant accions amb els volunta-
ris, de qualsevol edat i condició,
que treballen per un bé comú: la
SOLIDARITAT».

La SOLIDARITAT a Creu Roja se
reflexa amb una gran diversitat de
persones voluntáries, la vertadera
anima de Creu Roja, i de programes
d'intervenció a diferents collectius.

La gent gran és una de les nos-
tres preocupacions. Creu Roja s'in-
teressa pel seu benestar individual,
social i sanitari de moltes maneres:

— Transportant menjar cuinat
al domicili d'aquelles persones que
no poden anar pel seu propi peu
als Menjadors Municipals.

— Fent companyia a persanes
majors dins del seu domicili.

— Acompanyant-les a fer passe-
jades o petits tràmits.

El servei del TELEALARMA es el
darrer i el més interessant projecte
de Creu Roja per la 3 •a Edat, els mi-
nusvalids, els malalts i per les per-
sones que estan soles la major part
del dia. Simplement pitjant un bo-

Demà, Fira de
Maig

Deir-ta diumenge , la nostra pobla-
ció celebrara la primera fira de
l'any, la fira de maig. Els venedors
instaHaran les seves parades als
llocs de costum. La Llar del Pensio-
nista i el Centre Cultural muntaran,
a partir del dissabte horabaixa, la ja
tradicional exposició de flors i plan-
tes a la Casa de Cultura. A les 21,30
hores del diumenge, al mateix local,
hi haura un concert de la XVI Set-
mana de Música. Com en altres
anys, coincidint amb la fira, els lli-
breters que vulguin fer-ho podran
muntar les seves taules a la plaça
de Sa Font per a celebrar la Festa
del Llibre.

tó, el TELEALARMA dóna una se-
guretatiT d'areter6 al seu propietari,
davant crisis sanitàries, caigtides
accidents. 07;- •

Els minusvalids es un aktre collect
tiu d'interès per part de Creu Rojai
per ana) tenim programes d'Onda
suport als minusválids, on els
luntaris ajuden a la persona en l els•

seus desplaçaments, l'acompanyel
en tot moment, li fan compárlyia -,1
pensant que tot això no era sufi-
cient, CREU ROJA disposa d'un MI-
CROBÚS adaptat pel TRANSPORT
del minusvàlid i dels sens acompa-
nyants.

Com podeu veure tantes activitatS
requereixen molta gent per dur-les
a bon territé;i per eixó dernanam a
la gent, que vulgui ajudar o . fer
qualsevol cosa pels altres, 'se 'posi
en contacte amb nosaltres Pei" fer-
se'n voluntari, pensam que éts''..Una
experiencia que mereix . esser vis-4
cuda.

Si vols collaborar atnb.nosaltres
dins el terme de FelanitX; vine a las,
reunió que tindrà Hoc dia: 20 ciel
maig a les 20 hores a la' .Casa de
Cultura.

Les Festes de
Sliorta

El proper dia 15, festa de Sant
Isidre, començaran les festeS a la
localitat de S'Horta amb una mis-
sa, que tendra lloc a l'església a les
10 del mati.

Dia 16, dissabte, hi haura una pro-
jecció cinematogràfica a la plaça de
Sant Isidre.

Dia 17, a les 9,30, començarà una
passetjada en bicicleta per un itine-
rani de trenta quilòmetres.

A les 15 hores, Concurs de foto-
grafia.

La Comissió organitzadora de les
festes ha editat un programa en el
que hi figuren aquests actes i els
que tendran lloc en les properes
setmanes.

Conferència de
Peie"Estelriclh

El proper dijous • dia 14, a les
9,30 del vespre, a la Casa de Cultu-
ra, el nostre paisà Pere Estelrich i
Massutí., pronunciara una conferên-
cia sobre el tema «Aproximació a
les cantates de Bach (la Cantata 147
com exemple)».

El Ministre de Cultura clair& aquest
mes a Palma el «Forum 00»

El President de l'OCB reclama a Sole Tura «Els doblers del català»
per a les Balears



SANTORAL

Dis. 9 St. Hermas
Diu. 10 St. Joan d'Avila
Dill. 11 St. Mamert
Dim. 12 St. Paneras
Dim. 13 M. de IX!ti de Fatima
Dij. 14 St. Macia, ap.
Div.. 15 St. Isidre

LLUNA

Quart creixent dia 9

COMUNICACiONS
AUTOCARS

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

Palma - Felaniti des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30h.

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 lee 1830
h., excepte dissabtes j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

Palma-S'Ilorta: A les 14,45 h.
(nomes 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:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Servet de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

EL TIPO LE DA MIL VUELTAS
AL QUE QUIERA.

PRUEBELO. SE LO PRESTAMOS.
qua, • su concesionmria, pida

uns cita y pruebe un coche que

Io balaye d  1187.000

pesetas. Precio Llave en Mano:

IVA. transporte, matriculackin.

Imputes° rnunidpal, pisan de

matrkola, gastos de mentor*

IDENT1 FIAT, 2 lins

de FIAT ASSISTAN•

CE y promoción.

NUEVA GAMA TIPO MO A T

FELANITX

FELANITX
Set manari d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: , 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

L'HOMENATGE A GERMAN
LÓPEZ

Un grup d'aficionats al futbol, di-
vendres de la setmana passada, va-
ren retre un homenatge al senyor
German López, que en altre temps
va esser president del C.D. Felanitx,.
de l'At. Felanitx i de l'equip «Cana-
rios», i que durant molts d'anys va
estar vinculat a l'activitat esportiva.

Se varen celebrar diversos actes
i, al vespre, hi va haver un sopar
multitudinari a un restaurant de
Portocolom.

El Batle se va sumar a l'acte i
oferi una placa en prova d'agraï-
ment per la sevu labor.

(Passa a la pàg. 5)

Ajuntament de
Felanitx

ANUNCIS

Existint dues places vacants de
Policia Local en aquest Ajuntament
de Felanitx, es fa públic que els
possibles interessats poden omplir

Dacie boy Codoe los que qukran

partita pister el nuevo Tko, da.

ura o ma vueltas en N. ponerlo a

prueba, comprobar su consuma o

medir sus prestaciones. Acér-

INFORMA
les seves instancies a les oficines
d'aquest Ajuntament fins al dia 29
de maig.

Els requisits per ser admesos a
les proves per a l'accés al curs de
formació bàsica, seran els següents:

a) Esser espanyol.
b) Tenir complerts clevuit anys i

no passar dels vint-i-nou.
c) Estar en possessió 	 títol

de Graduat Escolar o d'un Equiva-
lent.

d) No patir malaltia o defecte
físic que impedeixi o mancabi l'a-
compliment de les funcions corres-
ponents.

e) No haver estat separat del
servei de l'Administració de l'Estat,
de les Comunitats Autònomes o de
l'Administració Local, ni trobar-se
inhabilitat per a l'exercici de la fun-
ció pública.

f) No tenir antecedents penals
per delictes dolosos.

g) Estar en possessió dels per-
-misos de conducció A-2 i B-1. -

h) Tenir una altaria minima
(1'1'70 m. els homes i 1'65 m. les do-
ncs.

i) Compromis de portar armes

i si n'era el cas, d'arribar a Litait-
zar-lcs, que s'ha de prestar mitjan-
ont declaració jurada.
j) Haver fet el servei militar o

la prestació social substituOria d'a-
quest o estar-ne exempt definitiva-
ment.

Queden eximits dels apartats h,
i h les persones incloses u

1 de l'Ordre 18794 del Conseller Ad-
junt a la Presidencia, de dia 20 d'oc-
tubre de 1989.

Felanitx, 4 de maig de 1992.
El Batle

Fins el dia 12 de maig, serà temps
hàbil per a la presentació de pliques
optant a la contractació directa de
l'explotació de la platja de Cala Sa-
nau i de s'Arenal.

El tipus de licitació, a l'alça, es
xifra en les següents quantitats:

Platja de Cala Sanau, 2.000.000 de
pies.

Platja de s'Arenal,- 1.501/000, de•.
ptes.

L'expedient es troba de manifest
a les oficines de Secretaria.-.

El que es fa públic per coneixe-
ment dels possibles interessats.

Felanitx, 30 d'abril de 1992.
El Batle:

Mique! Riera i Nadal

SE VENDE MAQUINA DE COSER
Singer, en buen estado. Y un
CUARTON DE TERRENO en ca-
mino Manacor a 2 Km. de Fela-
nitx. Un CUARTON en bajos San
Salvador (camino tiro al blanco).
Dos CUARTONES en Es Quetgla
y cinco CUARTONES en el Camp
Fred.
Informes en esta Administración.

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

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Alquilo locales nuevos. PreCio
a convenir.
Informes: Tel. 734278 ( (Ie 10 a 16
h.).

SE NECESITA AYUDANTE
COCINA

Informes: Tel. 825441.

JAUME ANDREU
REPORTAJES
REPORTAJES EN VIDEO

INDUSTRIALES
MONTAJES PARA

AFICIONADOS

MONTAJES 8 y Super 8
(eine) a video.

C/. Major, 17 - Felanitx.

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

SE PRECISA CHOFER con carnet
C-2.
Informes, Tel. 581677.

SE ALQUILA PISO nuevo en Fela-
nitx.
informes: Tel. 582021.

TENC PER LLOGAR UN PIS A
PORTOCOLOM. Amb mobles o
sense.
Intói mació: Tel. 581393.

1_,Ánk SAIEk

Fill PLL, Ira( E
Cane. sionorio Of kiol,

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



Conterãncies a la Parr()pig
Arnb motiu de la propera ordenaciO sacerdotal de Guillem Fe-

nu, la Parròquia de Sant Miguel, amb la intenció de situar la fi-
gum del sacerdot clins el món d'avui, ha organitzat un cicle de
conferencies que versaran sobre aquest tema i que es desenvolu-
paran segons el programa següent:

Dimarts dia 12 de maig, Mn. Pere Xamena Fiol parlara sobre cl
tema «La formació del sacerclot a Mallorca abans i després del
Concili de Trento».

Dijous dia 14, Mn. Teodor Suau Puig, Director del CETEM,
vresara. sobre «Problemàtica interior del capella d'avui».

Dimarts dia 19, Mn. Lluc Riera, Rector del Seminari Major
de Mallorca, explicara el tema «On i com es forma un capellà avui».

Dijous dia 21, Mn. Joan Bestard Comas, Vicari General, par-
lara sobre «Identitat i IfliSSi evangelitzadora del eapellii d'a‘tii»

Totes les conferencies es faran a les 9 del vespre a l'església
vella de la Rectoria (sala vermella).

El Rector i Preveres de la Parròquia conviden molt cordial-
ment tots els felanitxers.

Mestin Olé y Restaurante Bahia Azul
Comunica a sus clientes y público en general que
permanece abierto cada Ilia desde dia 1 de mayo
ESPECIALIDADES:

C/. Hernán Cortés

Tel. 825117

COCINA MALLORQUINA, CARNES A LA
BRASA Y PESCADOS

R. Crucero Baleares

-Tel. 825280 	 •
PORTO-COLOM

.ist e
re,..k

,

•

J. n 11.‘til.t;
. 	 .	 • 	 • 	 k•

SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASIONI
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

FIAT UNO 70 SX 3/P 	 PM-BD
FIAT UNO Turbo iE
	

PM-AX
OPEL VECTRA 2.01 A/A

	
PM-AZ

RANGE ROVER V-8
	

PM-BG
ALFA ROMEO 75 2.0 c 	 PM-AS
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AW
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AU
MARBELLA Special
	

PM-AZ
FIAT UNO 45 S 5/P
	

PM-AX
FIAT UNO 70 SX 5/P
	

PM-AW

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

DIVENDRES DIA 14 DE MAIG, A LES 9'30 DEL VESPRE,
A LA CASA DE CULTURA

CONFERENCIA
A CARREC DE

Pere Estelrich Massutí
SOBRE EL TEMA

«Aproximació a les cantates de Bach
(la Cantata 147 com exemple)»

ITAL BALEAR

Ventas y LANCIA
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

XVI SETMANA DE PAISICA
FELANITX

Patronat Local de Música

Diumenge dia 10

RECITAL DE VEU I PIANO
Silvia Corbacho (mezzosoprano)

Ireneusz Jagla (piano)
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, a les 930 del vespre

Dimarts dia 12

CONCERT DE GUITARRA I PIANO
Guillem Noguera (guitarra)
M.' Angels Valls (piano)'

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

Divendres dia 15

QUARTET DE TROMPES
César Antonio Guillem, Gyula Budai,

Nigel Carter y Joan M. Barceló Antúnez
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, a les 9'30 del vespre

Patrocina: AJUNTAMENT DE FELANITX

JOVEN CON CARNET DE 2.a se
ofrece para repartidor zona levan-
te o trabajo en almacén.
Informes: Tel. 827127.

SE VENDE CASA de 2 plantas y
corral en C/ Sureda. En'buen es-
tado. 12 millones.
Informes: Tel. 827077.
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FELANITX

La Setmana de Música
Un concert -a- earrec de- la Banda

de Música de Felanitx i les corals
«Brotet de Romaní» i de Felanitx,
obrí dissabte passat a l'Auditori Mu-
nicipal la setzena Setmana de Músi-
ca, un cicle que ha arrelat de  debò
dins la nostra població i que ha
contribuit a fomenter el coneixe-
ment i l'afició per la música.

Primer les dues corals conjunta-
ment, dirigides alternativament per
Tomas Oliver i Jaume Estelrich,
oferiren quatre composicions. Un
bloc central fou a càrrec de la Ban-
da de- Felanitx sota la direcció de
Pasqual V. Martínez i per cloure
aquest brillant inici, Banda i Coral
interpretaren l'Himne a Felanitx
del P. Miguel dels Sants Capó.

La jornada següent, la del diumen-
ge, tingué com a protagonista la jove
Estephanie Lecomte, que oferí un
concert d'arpa magnifie.

Continua aquest cicle musical,
que durarà fins -dia 17. En -aquest
mateix número hi trobareu anunciats
els concerts que tindran Hoc aquests
dies.

L'Iguana Teatre
La setmana passada poguèrem

gaudir d'un nou muntatge teatral de
la companyia «Iguana Teatre», un
muntatge que, com els que ens sol
oferir aquest grup, assolí un nivell
molt alt.

Un text dg Dostoyevski —«Nits
blanques»—, en un arranjament de
Carme Planells i Pere Fullana, fou
la base d'una peça breu però extra-
ordinàriament expressiva que troba
en els dos inteérprets, Joan Carles
Bellviure i Aina Salom, els elements
idonis per donar-li vida, en le . qual ..

comena es lltiiren de debò.

La festa del !libre .—
Demà es la fira de maig a Fela-

nitx, i com s'ha fet tradicional se
sol celebrar la festa del llibre, una
festa .que • instaura le Fundació Mn.
Cosme Bauga i que 'ha recollit ara
el Centre Cultural de Felanitx.

Així clones, a la plaça de Sa Font
el dematí les llibreries de Felanitx
treuran les seves parades de 'libres.

La II:Volta Ciclista de la Tercera
Edat

Dimarts passat &mati, de d'avant
Ia Llar de la Tercera Edat, sorti la
II Volta Ciclista a Mallorca de les
persones majors de la comarca de
migjorn, una prova que al llarg
quatre jornades, cobrira un itinera-
ri que arriba fins a Inca i Sineu pel
seu flanc nord, els termes de Sant
Llorenç i Son Servera per la part
de gregal	 s'Arenal • de Llucmajor
pel portent.

Hi prengueren part 29 corredors
que foren acomiadats pel Batle de
Felanitx M. Riera, la Delegada d'Ac-
ció Social del Cim Joana Vidal, el
Delegat d'Esports del CIM A, Rie-
ra, el Delegat de la Caixa Rural Mi-
guel Obrador i Directius i socis de

le Llar.
L'arribada estava prevista pel di-

vendres dia 8, a les 7 del capvespre
a Campos.

La Casa d3 Extremadura
Habiéndose realizado las votacio-

nes para la elección de la nueva Jun-
ta Directiva de la Casa de Extrema-
dura en Mallorca, el pasado día 2 de
mayo,-con una respuesta de los aso-
ciados de un 65 % a tal convocato-
ria en el Local Social. Fue refrenda-
da por absoluta mayoría la lista pre-
sentada a sufragio con los resulta-
dos siguientes:

Votos excrutados 7.8
Votos a favor 65
Votos negativos 10
Votos en blanco 3
Votos nulos O

La comisión informativa

L'Homenatge a Germán López
Divendres de la setmana passada,

els estaments esportius locals dedi-
-ciren 'un be•mehatge a Tex-presidenf
del C.D. Felanitx German López.

Aquest s'inicià amb una missa al
cementeni i continua l'horabaixa amb
uns partits de futbol entre distintes
categories de la cantera local.

El vespre, al restaurant César del
Port i amb l'asist•:.-.ncia del Bathe i
nombroses representacions i afeccio-
nats, es celebra un sopar, cap al fi-
nal del qual el Batle feu entrega
d'una placa commemorative a l'ho-
menatjat.

Video sobre la Mediterrània
Divendres dia 8 de maig, a les

9,30 del vespre, a la Casa de Cultu-
ra, el GOB i el Centre Culturel de
Felanitx presentaran el video de
Jacques Cousteau, «Mediterráneo,
cuna o ataud».

Tots hi sou convidats.

Avui festa del carrer d'En Pelat
Ja s'ha fet tradició aquesta festa

orgar.itzada pels veins del carrer
d'En Pelat que te una acollida ex-
cellent entre la gent de la barriada
i de tots els felanitxers en general.

Avui dissabte, a partir de les 9'30
del vespre el carrer serà una vegada
mes el marc d'una bauxa on les lla-
minaries, els refrescs i cl ball de bot
amb el conjunt «Així balla Mana-
cor» seran el complement d'una vet-
Hada de conviv?mcia ciutadana.

Grup excursionista Cabrit
Després de normalitzar tota la pa-

perassa oficiosa i haver esdevingut
legalment Grup Excursionista Ca-
brit i afiliat a la Federació Balear
de Muntanyisme, hem decidit fer
festa, per tot això, el pròxim diven-
dres 15 de maig i a les 9,30 del ves-
pre, farem un sopar per celebrar-ho
i per començar a subscriure els qui
vulguin fer-se socis, a más d'expli-
car la manera i el funcionament del
g ru p.

El sopar tinclra Hoc a Can Moix i
cal apuntar-s'hi abatis dels dijous
dia 14, ja que les places són limita-
(les.

El preu i el menú estaran expo-
sats al iloc, abans, esmentat.

Pienaria ordinaria
Dilluns passat se cehebra sessió

plenaria ordinaria, la minuta dc la
qual nomás contenia clos punts i l'a-
partat (le precs i preguntes.

S'inicià amb l'absència dels regi-
dors del Grup Popular, que entra-
ren quan la sessió era ben avança-
da.

La batlia presentà una moció
d'urgncia per signar un compromis
amb el MEC per tal de dotar de
collector d'aigües residuals l'escola
del Port, pel qual les conduccions
fins al limit del solar seran a càrrec
del Ministeri i des d'aquest punt
fins e la xarxa general seran a car-
rec de l'Ajuntament.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TROBADA DE LA COMARCA DE

MIGJORN A AQUACITY
Dissabte dia 16.—La sortida sera

a les 9 i en arribar a Llucmajor hi
haura concert per la Banda de Mú-
sica, balls folklòrics i rebuda per les
Autoritats. A les 13 h. Missa a Agua-
city. Després diner, parlaments de
les autoritats i entrega de plaques
a les Associacions. Actuació de dife-
rents. grups j .ball. Preu 1.400 ptes.
Inscripcions els dies 11, 12 i 13 de
10 a 12 a la Llar.

EXPOSICIÓ DE FLORS.—Avui
dissabte i demà diumenge a la Casa
de Cultura. Entrega d'aportacions,
avui dissabte de, 10 a 13 i de 15 a
17 h.

EXCURSIÓ CULTURAL A CALA
MURTA.—Dissabte dia 23, amb pa-
rada a Lluc on s'oirà la Missa, a Me-
nut on es dinarà de pa a taleca i
,l'horabaixa visita a Cale Murta. Preu
600 ptes. Inscripcions els dies 17, 18
i 19 de 10 a 13 h. Places limitades.

VOLTA CICLISTA.—Tots els par-
ticipants a la Volta Ciclista i la Jun-
ta de Govern de la Llar, agraieXen
Ici collaboració rebuda per dur a ter-
me aquesta prova. Al Delegat d'Es-
-ports-i la- Delegada -d'Acciti Social
del CIM, de l'INSERSO, dels Ajun-
taments de Felanitx, Campos, Porre-
res i Ses Salines, del Director Gene-
rai de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, de la Creu Roja,
de la Caixa Rural de Balears, de la
Ponderosa, de «Piensos Hens» i les
Associacions de la Tercera Edat dels
pobles per on passa la volta. A tots,
moites gracies.

Nou Patró Major de la Confraria
de Pescadors

Per motius personals, el passat
dia 2 de maig, va dimitir del seu car-
rec de Pan-6 Major de la Confraria
de Pescaclors de Portocolom, en Gui-
Ilem Adrover Oliver i l'ha substituït
en el càrrec en Bernat Artigues Ni-
colau.

Durant el passat mes de marc es
registraren les següents precipita-
cions:

Dia 3 0,4 litres
Dia 4 0,3
Dia 5 1,6
Dia 8 6,1
Dia 9 0,3
Dia 23 2
Dia 24 2,3
Dia 25 	 9,6

Dia 26 0,1
Dia 27 3,7 »
Dia 30 1,3 »
Dia 31 9,8 	 • .;'•

Total pluja recollida, 37,5 litres
per metre quadrat.

.Ad ri Club d'Esplai
	Ji.. 	 —Apia pro-campamets

D. :3 9 i 10, 16 i 17 de maig.-
Voc: baixos de la rectoria.

	

I	 dissabtes de 4 a 8. Diu-
ne»zes de 9 a 1 i de 4 a 8,30.

. calm als pares, monges, co-
ncr- os i altres collaboradors les se-

aportacions.
Nota: Totes les paperetes tenen

premi.

Trot felanitxer
Sobre una pista gairebé impracti-

cable per mor de la pluja, Lanzan-
na aconsegui un segon , hoc amb la
millor velocitat nacional.

Mon Chambon, l'27"3
Lanzarina, 1'24"8
Monalisa, 1'28"6

J. A I.

vida social
PRIMERA- COMUNIÓ

Diumenge passat horabaixa, al
santuari de Sant Salvador veren re-
bre per primera vegada l'Eucaristia
les germanes Polita i M.a Esperança
Perelló Rosselló.
. Enviam la nostra més cordial en-
horabona a les neocombregants i la
feim extensiva als seus pares.

BODA
El passat dia 11 d'abril, a la par-

ròquia de Sant Miguel, es varen
unir en matrimoni els joves Barto-
meu Obrador Grimait i Joana Maria
Adrover Miguel. Beneí Mn.
Joan Rosselló, rector de Llubí.

Apadrinaren els nuvis els ¡mus pa-
res respectius- D. Bartomeu Obrador
Bonet j D. Maria Grimait Tauler;
D. Gabriel Adrover Obrador i D.a Ca-
talina Miguel Bordoy.

Testificaren l'acte matrimonial,
pel nuvi el seu germa Miguel Angel
i els seus cosins Joana i Jaume Gar-
das Grimait, Marc Bonet, Francisca
Barceló i Bartomeu Barceló; per la
nuvia ho feren la seva germana Ma-
ria, germa politic Andreu Verger, co-
si Jaume Adrover i Assumpció Serra
i Elvira Barcelú.

Després de la cerimònia els convi-
(lats Cs reuniren en un sopar a l'Ho-
tel Palas Atenea de Ciutat.

Enviam als novells esposos, que
es troben en viatge de noces per MI!-
xic la nostra més cordial felicitació.

SE OFRECE JOVEN para vigilante
jurado.
Informes: Tel. 827127.

—
ES VEN «JUNKER». Preu a conve-

nir.
Informació: Tel. 580245.

PORTO-COLOM, SE VENDE SO-
LAR de 2.400 m2., cercado pared
de piedra, luz, agua y telefono.
Gran vista al mar. Precio 3.000
ptas. metro.
Informes, Tel. 824769.



C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 FELANITX

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposicioncs dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar - -
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

Horario: Lunes a viernes, dé 16'30 a 20'.30. 	 Previà cita.
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EN UN ABRIR Y CERRAR
DE TERRAZA

Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan como una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un etc) 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 71 79
Calle Celleters, Parcela 131. Pol. Ind. de Marratxi. 07141 Marratxi, Mallorca. Fax , 79 71 88 

9.DISSENY,
Carrer Major, 23

Moda home j dona
Amb primeres marques:

Bonaventure - Sandro
París (Mode Import] - Pepe

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

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

q 01)016.0)fs
fettAcreYss

Professionals al servei
de la vostra imatge

Tel. 582316

FELANITk

ATLETISME•

Campionat Escolar de
Balears de marxa
atlética en ruta

A Inca, sota una persistent pluja,
el diumenge dia 3 de maig se dis-
puta el III Trofeu Ciutat d'Inca .de
marxa, juntament amb el Campio-
nat de Balears per a categories
escolars.

Tradicionalment, aquesta compe-
tició sol tenir una important parti-
cipació felanitxera per part. dels
atletes del Club Joan Capó en la
que aconsegueixen valuosos resul-
tats,,

Tres campionats i quatre llocs
més en el podi es el resum d'aques-
ta nova actuació. Els germans Toni
i Joan Nicolau i Aina M.  Sanchez
foren eis guanyadors i tots tres, a
mes, estan imbatuds en l'actual
temporada de pista.

Benjamí femení.-2. Lena Velici-
tus, 3. Leonor López.

Alevi nzasculi.-1. Joan • Nicolau,
3. Antoni Bordoy.

Alevi	 Aina M.a San-,'chez, 3. Carmen López.
Infantil masculí.-1. Antoni Nie°-,	 ,

lau. •,	 •;.
A ,la mateixa matinal .un altre at-'

Icta felanitxer, Llàtzer Sanchez (Co.
lõnya Pollença) fou el , vencedor de
Ia categoria júnior-promesa.

ALQUILO APARTAMENTO 'planta.,
baja. Zona Arenal. Porto Colom.
Informes: Tel. 280269 (noches).

f-4414.

INFORMA
. (Ve de la pàg. 2)

LA BRIGADA D'OPERARIS

La setmana passada varen acabar
els terbails de condicionament d'u-
nes zones ajardirrades, 'a Cala Ferre-
ra, davant eis hotels «POnent». i «Ca-
la Ferrera» i al fons de la platja.
També varen Cornençar a rcpintar-se
diversos senyals circulatoris a dite..
rents punts de la 'població: Els ano-
menats «passos zebra» no s'havien
pintat fins ant a 'caUsa del temps
plujós i de la humitat pròpia de
l'éstació invernal. .•
LES OBRES j•

*Han cOrnençat 16's Ohres de repo-.
sició de l'asfalt als carrers de la
part. de' 16 Capella Portocolom,
on enguany s'ha fet 'lá • Conducció
d'aigiles residuals' i aigua  neta. S'es-
ta rebaixant itiVelt deis . carrers,'
eliminant la capa asfàltica existent,
per després cobrir-los d'asfalt nou.

També  han començat les obres de
l'enllumenat públic d'una sèrie de
carrers de Sa Bateria afectats per
les obres d'embelliment de la zona.

•••TNnt a les obres de la-part- de -la
Capella com les de Sa Bateria po-
den quedar enllestides en un termi-
ni mes aviat curt, però no s'havien
pogut fer abatis a causa de la man-
ca de consignació pressupostaria.

A la part de la Capella no era pre-
vist en el projecte asfaltar de bell
nou tots eis carrers, sinó nomes els
trams per on passen les siquies i
respecte als carrers de Sa Bateria,
hi ha hagut una discordancia entre
lObra projectada i l'obra efectuada

LES PLATJES

Fins (lia 12 de maig sera temps
hábil per a la presentació de pliques
optant a la contractació directa .de
l'explotació de les platges de S'Are-
nal i Cala Sa Nau.

El tipus de licitació es fixa en les
següents quantitats:,

Cala Sa Nau, 2.000.000 pessetes. •
S'Arenal, 1:500.000 pesseteS.

EL CARRER BENNASSAR •
Estan a punt de comptar-še les

obres de restitució del clav. agneram
i él Subministre•waigua riViá aï car-
rcr Bennas. sar. L'obra va 'CS'er 'ad-
judicada a la firma AgfonVeradoS Fe-
lanitx.! El pressupostiniçii ra de
1.840.000 pessetes, Aquesta iquantitát
s'ha .yis increrile .ntiada. a 'canSa de ,les
obres,de reposició de . asfaii,.que en
el projecte n'ornés' ..afectava .. a les
parts  havien estai. eXCayades,•
que han costat. 343.535 pessetes.

El Consell Insular de Mallorca ha .
fet una aportació de1,60.per 100  dei
prcssupost inicial per haver estat
inclosa aquesta obra en el Pla d'O-
bres i Serveis de l'any 1991.

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

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

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



•

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,

'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.
,

tqclas s IstehçIat., >
del mercado ' hmitecialde brIIaj e madera: •

4;4

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

Hay' cgue tener 	 ci ie rca
pnrn ser Lin fill conatos
HORARIO,
Oe 9 a 13 hrs. - 15 a 20 hrs.
SabacIcrs cle 9 a 13 hrs.

6
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Ajuntament de Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISS1O DE. GOVERN-DEL DIA

13 D'ABRIL
S'adoptaren per unanimitat els

següents acords:
S'aprova l'acta de la sessió ante-

rior.
S'aprova hi certificació única de

les obres d'electrficació del camp
de futbol de Cas Concos per un im-
port de 2.999.360 ptes.

S'acordà contractar amb Electro-
tecnia Española Roig, S.A. el submi-
nistrament i instailació semafórica a
S'Horta, pel preu d'1.152.877 ptes.

S'acorda contractar amb EMSA,
S.A. el subministrament d'ordina-
dors personals per a les oficines mu-
nicipals pel preu de 5.100.000 ptes.,
per esser la minor oferta ateses les
prestacions/preu.

S'aprovaren les obres de millora
al projecte de restitució del clave-.
gueram al carrer Bennássar.

Es concedi ajuda domiciliaria al

titular de l'expedient 19/92.
S'aprovà la certificació núm. 8 de

les obres de xarxa de subministra-
ment d'aigua potable i clavegueram
a la part de Sa Capella, per un im-
port d11.063.919 ptes.

No s'autoritza a la Policia Local
per a la realització d'hores extres.

S'aprovaren 106 factures.
Es concedi llicencia al Sr. Juan

Oliver Barceló, en representació
d'Auto-Electric Oliver, S.A. per a la
construcció d'un edifici destinat a
local, magatzem i vivendes al carrer
Costa i Llobera.

Es concedi Ilicencia al Sr. Magín
Pou Vaguer per a la construcció
d'una vivenda entre mitgeres al car-
rer Sant Nicolau.

Es concedi llicencia a la Sra. Mag-
dalena Alabern Montis per a la cons-
trucció de vivendes entre mitgeres
al carrer Algar núm. 15 de Porto-
colom.

S'assesora el Sr. Batle en afers de
Ia seva competencia.

Fora de l'Ordre del Dia i després
de la preceptiva declaració unanime

d'urgència, per unanimitat s'acorda
comparèixer en el procediment 266/
92 i designar com a advocat el Sr.
Antonio Santandreu Salva.

Acabà la scssió a les 22 bores i 17
minuts.
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIO DE GOVERN DEL DIA

21 D'ABRIL
S'adoptaren per unanimitat els

següents acords:
S'aprova l'acta de la sessió ante-

rior.
S'aprovaren 125 factures.
S'corda la devolució de la garan-

tia constituïda pel contracte d'adqui-
sició d'una plataforma per a banyis-
tes,- a l'empresa Orpla, S.L.

S'corda la devolució de la garan-
tia constituïda pel contracte de les
obres de construcció d'un aparca-
ment devora el cementen, a l'em-
presa.Aglomerados de Felanitx.

S'corclà la devolució de la garap- k.
tia constituïda pel contracte d'explo-
tació de la platja de Cala Sanau, al
Sr. Antonio Cuenca González.

S'cordà la devolucia,de. la . garan-
tia constituïda pel contracte de pa-
vimentació de tres carrers a Fela-
nitx, a l'empresa Aglomerados de
Felanitx, S.A.

S'corda la devolució de la ganan-
tia constituïda pel contracte d'adqui-
sició del balisament de protecció de
banyistes a l'empresa Orpla, S.L.

S'autoritzaren tres traspassos de
nínxols al Cementeni Municipal.

Es concediren dos nous terminis
per a la finalització d'obres autorit-
zades.

S'assesora el Sr. Bat4e:en afers de
Ia seva competencia.

Acaba la sessió a les 21 hores i 30
minuts.

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

SE4NECESIATA ;CHICA -de 16 agios,
para trabajo en tienda de regalos.
Zona Cala d'Or.
Informes, Tel. 657467.

Se necesita personal
servicios lécnicor—

Cocineros y jefes de partida
para Hotel en Porto-Colom.

Interesados, llamar al
Tel. 825225 y 825251

SE NECESITAN
2 AYUDANTES
RECEPCION

para complejo turístico

en Cala d'Or.

Inf.: Tel. 643085

(de 9 a 13 y de 14 a 16 h.)

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

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO

(Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos
complementarios

C. Costa Llobera, 	 Tel. 827265



LosMejoresMuslosdelVerano
Por muchas Raciones

Pollo Frito CHESTER FRIED,
En tu casa, en la mia o en
Regálate tiempo libre.
Llévatelo de

rápido y sano.
Ia playa.

Estamos a tu servicio en:

CAFETERIA "MAY"
C/. S'espalmador

Cala Ferrera
Cala D'or

CRUJIENTE N . SABROSO

15 /° dte.
PINTURES MARINES HEMPEL
PROTECCIÓ DE FUSTA (Xilaclecor, Sadolin)
PROTECCIÓ DE METALLS (Hammerite, Eterfer)
PINTUBES PROCOLOR-TITAN

Tel. 5804444 	 Fax 582960

MAQUINA PER FREGAR PERSIANES MAKITA
+ 4 m. paper abrasiu 12.975 ptes.

Carrer d'En Nuno Sanç, 10

NAUTIC4 PALMA Escuela Náutica
C Miguel Santandreu, 10 Tels. 46499()-29 Fax. 445-12 i

CURSILLOS EN

FELANITX
de Patio& de

Embarcaciones
de Recreo

INFORMACION Y MATRICULA:
Tels.: 580909 y 582973

Ferreteria-Drogueria Fiol
OFERTES MES DE MAIG

PRODUCTES PER PISCINES: PINTURES
CLOR, ACCESSORIS, ETC.
Al millor preu del mercat
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REFLEXIONS SOBRE LA TAULA
RODONA DE LA TVF

Després d'haver-se calmats els
anims, arran del programa sobre
l'urbanisme a Felanitx, he vist molt
clar que l'únic interés de arquitec-
tes i del senyor Ramón, és el d'ur-
banitzar a costa de destruir tot el
nostre terme i omplir certes butxa-
ques de milions, i així poder com-
prar bons cotxes, bones barques,
etc. sense tenir gens en compte que
Felanitx i, sobre tot Portocolom, ja
no són el que eren, i han perdut el
seu encant paisatgi,stic, i. han gua-
nypat un món de ciment i d'alfalt.

Senyors, recapacitau un poc i no
jugueu tant en l'especulació.

També voldria dir al senyor Mi-
guel Julia, que un moderador, apart
d'estar prou enterat del tema, sobre
tot, ha de ser neutral al 100 per 100.

Gracies Tomeu per publicar la
meva opinió.

J.B.R.

JOSEP BONET CONTESTA
Després d'haver Ilegit les quatre

répliques aparegudes la setmana
passada he arribat a la conclusiú de

que totes venen del mateix cornaló
i bé que en clistintes paraules evi-
dencien un matcix pensament.

En que no sia molt, esper Sr. Di-
rector, que em permeteu dir-hi dues
paraules.

En el primer en qüestió he de dir
que les declaracions de fa uns anys
a la premsa, no eren més que mit-
ges mentides o veritats manipulades
que jo mai no vaig afirmar ni des-
mentir.

Quant a la nostra botiga que, se-
gons deis, durant uns anys no va pa-
gar impostos, he de dir que no sé de
que em perla. Des de sempre he
complit amb les obligacions fiscals
d'Hisenda. El que si puc dir és que
qualcú gratant pels ordenadors de la
Sala no va trobar enregistrat el per-
mis d'obertura hi ho denuncia pú-
blicament. L'Ajuntament, complidor
com cal, obri un espedient perquè
no tenia constància d'haver-lo donat.
Però dins una carpeta de ca nostra
vaig trobar el document juntament
amb el rebut de la taxa correspo-
nent i vaig presentar-ho tot a l'Ajun-
tament que, lògicament, va retirar
l'espedient.

Al segon personatge li he de dir
que resulta pintoresc i graciós que
un home com jo, sense batxiller ni
diplomatura ni manco Ilicenciatura, -
vos posi el món de través. Pens que
si són quatre els que contesten es
perquè els que llegeixen les cartes
són molts més i això a mi m'agra-
da perquè crec que va en benefici

de la nostra premsa. Per altra part
des del meu redolet he lluitat amb
fe per les llibertats i la democracia
i que també crec en la Ilibertat d'ex-
pressiú. Per tant, si me veis dictador
m'heu de dir feixista, ara el que no
heu de fer es dir que jo incit a la
violencia i al renou de les escopetes
ja que a la meva carta no les
anomen, perquè no crec en elles, ni

• tenc permis d'arma ni he tirat cap
tro mai.

Ara be, pens que dins aquesta te-
ringa tan envetricollada el que pa-
reix que es pretclm es ser més esco-
peter que jo.

També me recordau l'any 36 que
jo tampoc no anomcn. Aquest any
ens va deixar amargura, una llaga i
també una taca al cor i precisament
implantarem amb el suport de tots
la democracia per poder-la curar i
esborrar.

El tercer sé sent queixós perquè
m'he passat en la glosa. El Sr. Obra-
dor me suggeri que em dedicas a la
poesia. Jo pens que la glosa també

és poesia, si volcu manco refinada,
pet -6 en cl fons poesia. Ara, el que
si de veres ignorava es que aqucst
tipus de poesia, al Sr. Obrador no
¡'entusiasmava i per tant li feia per-
dre l'humor. Jo per res del món vull
malhumorar ningú, ni crec que en
cap moment hagi estat menys edu-
cat que ell, perquè el que havia de
fer era dir gracies per l'avis, cosa
que ignor que hagi fet.

Al Sr. Obrador li diré: Benaventu-
rats els qui potegen i volategen per
implantar justicia, la glòria de la Sa-
la és per a ells.

I també dir-li, si fossiu menys ra-
dical i més tolerant tendrieu més se-
guidors i aleshores tendrieu la re-
gla de tres resolta. I a lo millor
qualqué dia podrien dir, tant de bc,
tertvé*sim de batle el Sr. Obrador.

Perquè pens que mai s'ha de per-
dre l'humor, dins el pla de l'amis-
tat vull allargar la ma a tots.

Josep Bonet



Restaurante C ES A R
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 8-5-92 	 VIERNES 15-5-92

Sopes mallorquines
Calamares rellenos
Tarta aniversario
Vino Bach
Champan Delapierre
Cafe, copa y puro

2.200 ptas.

C. negro

Consomé al gusto.
Filete mil-16n a la parrilla con

guarnición.
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champan Delapierre c. negro.
Café, copa y puro.

2.550 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
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

'Tels. 580246 - 58I135 FELANITX.
'	 Servido permanente.24 horas

" • Bastanta gent hft. aprofitat
aquets dies per a visir Á,'EXPO de
SEVILLA. Alguns ereii.
entre ells hi eren el:nostre direc-
tor ... Diuen que esta bastant bé i
is cosa de veure, perquè si hem de
ser sincers hi ha autentiques mera-
velles Però no tot és positiu. A
Sevilla, a Barcelona, amb motiu de
«l'OLIMPIADA», s'han gaStat molts
de doblers, a més amb el tren d'alta
velocitat «AVE» .4 Axi que; les but-
xaques de' 11A dministraci6 &entral, o
sigui del Govern, estan buides, tots
haurent de pagar eis 'pliits . rom-
puts ... Les carreteras seran de 3.'
categorial, seguiren pagant tributs
europeus per tenir serveis tercer-
mundistes També diurn que a
wL'EXPO» un S'EXPO-SA a gastar
més del que toca, però també altres
coses que per sort encapa no han
sortit a llum ... Un dia xerrarem' de
l'«AVE».

• Por cierto que el PABELLON
de «LES ILLES BAL4ARS» es TO-
DO UN EXITO. Está sobras con-
firmado. Y lo más:. gi-atificante es
que es en parte un TRIUNFO FE-
LANITXER. En la «EXPO» sevilla-
na, en plena «Feria de Abril» con la
«Maestranza» hasta his 'topes, reci-
ben gente de todo el mundo, a mi-
llares. Y digo un triunfo felanitxer
porque 	 BIEL BENNASSAR ha
demostrado ser un fotógrafo como
Ia copa de un pino. Tielie foto ex-
puesta por casi cuatrocientos metros
cuadrados, algo increíble... ¡Cuatro-
cientos metros cuadrados! Ni que
decir que el DECORADOR, el ami-
go MIQUEL SAGRERA :ha sabido
conferir con inteligeneia 61.-espíritu
mallorquín al pabellón, y además los
videos que se muestran soil obra de
«VIDEO-I», y los amigos ,,MIQUEL
OLIVER y JAUME MIR junior son
los responsables de su realización...
Así que, sin pelos ' en la lengua,
el'EXPO» ha servido para demostrar
que hay felanitxers que todavía tie-
nen algo que decir, y lo dicen bien,
francamente, a tenor de las críticas
y de los comentarios de los que han
tenido la dicha de ver... ¡Ese faro de
PORTO-COLOM!

• El grupo musical integrado
por extranjeros afincados en nues-
tros lares «CROX» actuaron el pasa-
do 1 de mayo en la COLONIA de
SANT JORDI en el Music/Pub «GO-
RAN'S» con el éxito que les carac-
teriza.

• Recibo tardiamente una POS-
TAL desde NICEA del amigo JOAN
MANRESA. Digo que los servicios
postales son africanos, tardan meses

en llegar las cartas, las postales, los
envios Servicios africanos para
impuestos europeos (perdón por
repetición). Lo cierto es que el poe-
ta/escritor y algo más que es el ami-
go Joan, sigue tan viajero como
siempre. Su programa radiofónico
«Cançons de la Mediterránia» se fue
al garete, por mor de las polámicas
decisiones de Garcia-Candau de de-
jarnos sin una emisora estatal que
hiciera los programas propios de la
región/autonómica? Lo cierto es
que Joan se halla en un momento
excelente de forma —según pude
comprobar en un «Hiper»— y pre-
para un libro sobre la gran cantan-
te M. DEL MAR BONET. ¡Un abra-
zo, amigo!

• La famosa CASSANDRA tF.a
Cortes), experta en paraciencias, es-
tuvo el pasado domingo en FELA-
NITX, preparando un CURSILLO de
AUTO/DISCIPLINA MENTAL que
va a tener lugar estas próximas se-
manas, en nuestra Ciutat, claro. Por
cierto, que el tema interesa, como
muy bien pude Comprobar. La pri-
mera reunión tuvo lugar en el «BAR
CRISTAL». Las demás, lo desconoz-
co, pero si sé que va a durar cua-
tro semanas.

• El artista ANDREU LLODRA
(que tuvo la gentileza de ilustrar un
«cuento» con mucha mala uva acer-
ca del tandem Boyer/Presley que pu-
bliqué en «PERLAS Y CUEVAS») ha
realizado un MURAL de- veinticuatro
metros cuadrados para la IGLESIA
de SANT JOSEP OBRER, que bajo

: el título «ÊLS ELEGITS», impresio-
nará sin duda a los fieles y en gene-
ral a todos los amantes del arte pic-
tórico.

• Y como noticia «off-the-record»
me entero que el famoso arquitecto
TJORN UTZON, que realizó el pro-
digio de la «Opera» de Sidney, nór-
dico como indica su nombre, ha
construído UNA CASA, totalmente
de «marés» entre S'HORTA y CA-
LONGE, supongo para residir en
ella en sus ratos de ocio, si es que
los tiene. Antes tenía (disponía) de
«habitat» en el «Caló de Sa Torre»
en Porto Petro. Sin duda uno de los
grandes artistas de esta época que

ha elegido nuestra comarca —en-
tre todo el mundo— para apurar
días de su existencia.
o Recomiendo a los que dispon-

gan de tiempo, la buena música que
ofrece la «SETZENA SETMANA DE
MUSICA A FELANITX», que tiene
lugar estos días entre nosotros. Un
completísimo programa que hay que
saborear.

• Para hoy sábado en la barba-
coa «LA PONDEROSA», está previs-
ta la ENTREGA DE TROFEOS de
FUTBOL SALA correspondientes a
la TEMPORADA 91-92. Una convoca-
toria que puede reunir a más de
trescientas personas. Estarán pre-.
sentes, si no ocurre ningún impre-
visto, ANDRËS RIERA (el canse-
lier), MIQUEL RIERA (alcalde),
JAUME «RAOLL», el concejal BINI-
MELIS, J. MERCADAL, ANTONI VI-
CENS ... etc. Todos los entrenado-
res, medios informativos como
«D.M.» y las cámaras de T.V.F.

Sin duda la maxima estrella de es-
te evento es el amigo MARINO TA-
LAVANTE, que como organizador y
coordinador de este tipo de compe-

Fútbol Sala

Acabades ja totes les lligues regu-
lars, els equips de Futbol Sala apro-
fiten aquest petit descans per pre-
parar els propers en frontaments.
Els jugadors revelació d'enguany
han estat els més petitets, l'equip
cle l'APA Col. St. Alfons/Pint. Mar,
cntrenat pel jove pea) veterà pre-
parador Joan Mas. Aquest combinat
ha superat totes les previsions i es
el que ha aportat més alegries als
seguidors. Ara només ii manquen
tres competicions per disputar, el
PLAY-OFF «B» —on són favorits—,
Ia COPA PRESIDENT i la COPA DE
MALLORCA. Tot seguit recordam cl
seu admirable currictilum:

— Campions dels Jocs Escolars
. 1991-92.
— Campions

la-Mini de Felan
Campions

Setrnana Santa.
Campions

la-Mini d'Alcúdia
— Subcampions I Trofeu «Ciutat

de Felanitx».
— 3r. a la Lliga Regular de Ma-

llorca.
— I, per últim, un fet a recor-

dar, l'equip é invicte dins Sa Mola.
Els benjamins de Futbol 5 han

acabat ja tots els seus partits 	un
'floc dins—e-rs. primers demostra
seu bon joc i la feina feta durant
tot l'any. En M. A. Caldentey (Mo.
rete) ha demostrat tenir un equip
molt conjuntat i amb aspiracions.
Ara aquests jugadors preparen el
seu pas a la categoria d'Alevins.

Els nitres benjamins han seguit
pujant progressivament. Des d'un
conjunt fluixet que era al principi
han passat a ser un equip lluitador
i fort que partit rera partit s'ha
anat superant. El seu mister Xesc
Blanco els ha donat la confiança
que els mancava i els ha tret el suc

tición recibirá con todo merecimien-
to UNA PLACA por parte de la FED.
DE FUTBOL SALA.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS

a uns jugadors de primer any.
Pujant de categoria ens trobam

l'equip «sorpresa», entrenat pel
tie entrenador Toni Prohens, que
d'un gra de sorra n'ha fet una ver-
tadera muntanya. Ha aconseguit
d'uns al-lots que mai no havien ju-
gat plegats i amb un nivell molt
baix, aixecar-los i contra tot pronbs-
tie fer-los campions de la comarca.
Ara no baixen la guradia i es pre-
paren de debò per a les finals insu-
lars, coronant així un historial prou
estimable.

Seguint amb els records i bons re-
sultats, teriim els Alevins de Regio-
nal qne també han aconseguit que-
dar bastant amunt. Els seus juga-
dors i entrenador, - satisfets dels re-
sultats preparen la Copa President
juntament amb el Torneig de Lloret
que es jugara demà diumenge. Un
combinat curull dc bons jugadors
que enguany encara augmentaran
més la seva bone executòria.
I acabam amb la categoria més

alta, els Infantils de Promoció, ben
duits per J.S. Picornell, aspirants a
una bona classificació dins les pro-
peres finals insulars que aconseguei-
xen disputar per quart any conse-
cutiu. Uns grans objectius que, es-
perarn siguin ben rebuts.pels segui-
dors locals.

LO MILLOR.—Avui tenim el dinar
•de cómiat que tancarà una gran
temporada plena d'èxits i alegries.
També cal esmentar els equips juve-
nil i cadet que comencen a prepa-
rar-se per l'any que ve federar-se,
punt significatiu que dóna ales al
Futbol Sala felanitxer.

LO PITJOR.—L'adéu a una bellís-
sima persona, el president de la Fe-
deració Balear, D. Francisco Pons
Pascuchi, estimat per tothom, que-
perdé la vida fa poc a causa d'una
malaltia. Un personatge arrelat dins
el món del futbol sala i que enguany
ens obria les portes dins la seva Fe-
deració. Un fet que vesteix de dol a
tot el futbol sala balear. Ada', esti-
mat amic.

Escriu: Marino Talavante

I Diada Futbol Sa-
itx.
I Trofeu

I Diada Futbol Sa-
.

Adéti, Pascuchi, atiki!



Pub Náutico Porto-Colom
AVISO

Limpieza dc embarcacioncs.—Como en años anteriores durante
los meses de Julio y Agosto no se efectuaran trabajos de lim-
pieza.

Rogamos encarguen estos trabajos a la mayor brevedad po-
sible.

Inscripciones de embarcaciones deportivas a la lista 7.a.
Como consecuencia de la nueva Normativa que regula cl pase

de las inscritas de la lista 5 •a a la lista 7a , los socios titulares
de embarcaciones que estén interesados podran hacerlo en la Se-
cretaria de este club.

Deberán aportar el DNI y el titulo dc propiedad de la embar-
cación.

Felanitx, a 5 de mayo de 1992. 	 El Secretario

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

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

Viernes y sábado mediodia y noche
Cazuela de pescado y marisco o parrillada de rape, salmón,

calamar, gambas, cigalas y mejillones, o chuletón de Avila con
ensalada y patatas. Pan, vino y postre, 1.500 ptas.

Domingo al mediodía
Judias verdes salteadas con jamón y lechona. Pan, vino y pos-

tre, 800 ptas.
NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

FELANITX 	 9
t      

I 1') FUTBOL  fl BASQUET
['u      

EI mal temps frenà l'activitat

Poco público en cl «Municipal» de
Selva, en una tarde lluviosa y des-
apacible.

FELANITX: Roig, Sansó, Borrás,
Estévez (Muñoz), Aznar, Colau, Ar-
cos (Gonzalez), Nico, Acosta, Teruel
y Almodóvar.

ARBITRO: Santandreu. Regular.
Mostró la tarjeta amarilla a Roig y
Sansó (2).

GOLES: 1-0, min. 10, Alcover. 2-0,
min. 53, Caballol I. 2-1, min. 57, Ra-
món, en propia puerta.,

COMENTARIO: Paítido• muy dis-
putado, pero con jugadas poco vis-
tosas, sin duda por el mal estado del
terreno de juego. Salió más ambicio-
so el conjunto local, marcando el
primer gol a los diez minutos y dis-
frutando de algunas ocasiones más a
lo largo del encuentro. En la segun-
da mitad, el Felanitx fue quien llevó
.el peso del partido.

El gol felanitxer se c‘onsiguió . tra-s-
una jugada de Colau que desvió un
defensor en propia meta. Tal vez en
-otro momento, sin la extraña situa-
ción que atraviesa el Club, se hubie-
ra  fácilmente.

SKOR PIO
PRÓXIMA JORNADA. — PREFE-

RENTE: (A disputar en «Son Malfe-
rit»). Tercer y último partido de
castigo para el equipo felanitxer.

Así que el ca,mpo palmesano de
«La Soledat»: FELANITX - BINIS-
SALEM.

2.a REGIONAL.—En «Sa Lleona»:
S'HORTA - JUV. BUNYOLA.

En Manacor: BARRACAR - CAS
CONCOS.

3. REGIONAL.—SP. SANT MAR-
ÇAL - ATCOS. PORTO-COLOM. Una
ocasión que ni pintada para añadir
tres puntos (se juega al estilo Liga
Inglesa) a la cuenta de los «porte-
rios» que siguen aspirando al ascen-
so.

2.• REGIONAL

CAS CONCOS, 1 - BUNYOLA,

Jugaren Aleix, Bordoy, Julia,
Uguet, Evaristo, Mateu, Tauler, Jua-
nele, Bennasar, Llull i Roseó. Tam-
be Felipe, Gordillo, Biel Adrover i
Colau. Gol de Bennasar. El millor,
Evaristo.

J. M.

3.3 REGIONAL.	 .	 _
SIN PROBLEMAS,

SE GOLEO A PLACER
ATCOS. PORTOCOLOM, 10.

RTV. PLAYAS DE CALVIA,
A finales de temporada los equi-

pos de zona ,turística bajan muchos
enteros, así que el Calviá fue presa
fácil. Con seis goles Mariano es fir-
me candidato al «pichichi» de la ca-
tegoria. A destacar el «debut» de Ju-
li Mairriá tras una larga temporada
de inactividad, quien demostró una, 	 .
vez mas que el dicho «Quien 'tuvo
retuvo» no es ninguna utopia. Pin-
tan bastos para los «porteños» en
este último «sprint» liguero.

Resultats

III Divisió:
ANDRAITX
	

61
AUTOCARES GLIMALT 	 57
OPEL INCA
	

61
AUTOCARES GRIMALT 	 65

Comentari
La pluja ocasionà la suspensió de

quatre dels cinc encontres que s'ha-
vien de disputar entre el dissabte i
el diumenge. Unicament se jugaren
els de 3.2, un partit dels quals
gué lloc el divendres i l'altre el diu-
menge.

El balanç dels dos encontres de
l'Autocares Grimait es bo, tenint en
compte que se jugaven fora camp
tots dos; una derrota de 4 punts i
una victòria per la mateixa diferèn-
cia.

A Andratx, se perdé el primer
temps (35-24) i se guanya el segon
(26-33) i durant la segona part hi
va haver opció a la victòria final, ja
que les distancies que separaven
ambdós conjunts foren minimes.

A Inca se domina amb claretat en
el primer temps (20-36), especial-
ment en els darrers 10 minuts d'a-
questa part, ja que el marcador
passa de 14-12 fins al mencionat re-
sultat del descans, després d'un
parcial molt significatiu de 6-24, al-
cancat durant uns minuts molt ins-
pirats. A la segona part, els inquers,
amb 4 triples, feren desaparèixer
quasi be tot l'avantatge i varen es-
tar,a punt d'iguaiar l'encontre, arri:

bant a posar-se a nomes dos punts.
Anotadors

Andratx. — M.S. Perellti (16), A.
Oliver (12), S. Roig (10), G. Amen-
gual (9).

Opel Inca.— G. Amengual (20), S.
Roig (13), M.S. Perelló (II), A. Oli-
ver (10).
Aquesta jornada

A part dels encontres suspesos de-
gut a la pluja i que se jugaran en-
tre setMana (entre la passada i la
propera), la programació de la jor-
nada inClou tres partits a Felanitx
i un-,alfora.

A`"«* Sa Mola» els cadets rebran
l'Impr. Bahia i els juvenils el Gesa
B, això sera dissabte. El diumenge
ens visitara el Llucmajor de 3 •a di-
visió.

L'única sortida sera per l'equip
júnior (Espanyol).

Els sèniors masculins descansa-
ran.

LARRY CISTELLES

S'OFEREIX CUINER, bon profes-
sional per restaurant, els vespres.
Informació, Tel. 560153 (demanar
pel cap de cuina).

TENGO PARA ALQUILAR APARTA-
MENTO con piscina. Por semanas
o meses' de verano, en zona rústi-
ca, carretera Felanitx-Petra, Km.
7. *
Informes, Tel. 581143.

FERRETERIA ROL
rajuda a pintar

401 e

en pintura plàstica interior-
exterior i revestiments

111 IL AT EN

Distribuidor exclusiu

C. Nuno Sanç, 10	 Tel. 580444 Fax 582960

Oferta vàlida fins el 30 de maig

l. PREFERENTE

Febnitx hizo lo que pudo
Xilvar,_ 2.- Felanitx, 1
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Fútbol Sala
III Liga de Invierno

El sábado día 2 finalizó la compe-
tición de futbito SENIOR 91-92 y se-
guidamente, como estaba previsto,
hubo la entrega de trofeos. La llu-
via que se prolongó durante toda la
tarde deslució dicha entrega que es-
taba previsto hacer bajo los pinos.
Se hizo dentro cid local con menos
espacio, pero no desmereci6.

El campeón dc Liga fue el equipo
de CONSTRUCCIONES SURESTE
SIMARRO. El premio consiste en
un trofeo y un viaje a Menorca o
Ibiza para todo cl equipo durante
un fin de semana. Todo cll donado
por el CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA. -•All! •

El subcampeón fue el equipo THE
PACKS, con trofeo del .EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
un premio donado por VIAJES
PORTO CARI de FELANITX.

El tercer clasificado fue RTE.
CA'N GUSTI, premiada con un tro-
feo y una cena para el equipo. Todo
ello donado por el restaurante que
lleva su nombre.

• También hubo trofeos para el res-
to de participantes. Se hizo entre-
ga también de dos* trofeos Pel;ona-
4es. Uno al máximo goleador, que
fue para MAIKE GARAU de THE
PACKS con 40 goles. Fue it-my aplau-
dido y mejor recibido. El 'otro fue
para el mejor jugador, SANTI SI-
MARRO de CONSTRUCCIONES
SURESTE SIMARRO. También rue
muy aplaudido por todos los asis-
tentes que con ello valoran sus do-
tes técnicas, nada conflictivas y la

entrega puesta durante toda la com-
petición.

Nuestro alcalde Miguel Riera dijo
que estaba dispuesto a ayudarnos en
Ia medida de sus posibilidades. Tam-
bién nos dio la buena noticia de que
ya están iniciadas las obras del nue-
vo Poliesportivo y que posiblemente
en la próxima temporada podamos
estrenar las nuevas instalaciones.

El Conseller de Deportes Andres
Riera también estuvo presente y va-
loró y elogió la entrega e ilusión
puesta por los jugadores, que des-
pues de la jornada laboral acudían
a jugar los partidos. También agra-
deció la oportunidad que se le había
brindado al poder colaborar en esta
Liga, dejando la puerta abierta para
próximas temporadas.

Agradecemos al público su asis-
tencia, a TVF y Semanario «FELA-
NITX» su desinteresada colabora-
ción y la de los siguientes estamen-
tos y casas comerciales que sin ellos
hubiera sido difícil la realización de
esta Liga:

..CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA, EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE FELANITX, VIAJES PORTO
CARI FELANITX, RTE. CA'N GUS-
TI, CONSERJE CAMPO DEPOR-
TES, RTE. EL BOSQUE, CHAPIS-
TERIA J. ROIG, FOTOS SANTI
MONSERRAT, BAR CA'N BLANCO
de CA'S CONCOS, GIMNAS SPORT
ENERGY, TALLER CRISTÓBAL
BENNASAR, SOCIEDAD DEPORTI-
VA CA'S CONCOS y GRUAS JAIME
MONSERRAT.

El Comité

Y eOpFiNt D

VZ» 	are.	 )\

• L'homenatge al veterà GER-
MAN LOPEZ fou un exitas. Un ca-
ramull de gent s'aboca al Torrentó
per a presenciar cis partidets i
aplaudir al conegut i bon company
CABEZON.

• Ohhh...! El pavelló de Sa Mo-
la ja esta a punt. En aquest ritme
aviat ens hi veurem jugant-hi.

• El «Ficleuer» esta de xauxa.
No podem anar ni a visitar-lo. Cada
cop que ens acostam a la SCINCSC-

ria acabam tèrbols. Si si, Fide!
• L'entrenador del futbol sala

SALVADOR VIDAL ha tornat retro-
bar-se amb els equips felanitxers.
Ara ja comença a entrenar un equip
juvenil de futbol sala per a la pro-
pera temporada. Sort.

• A Hiper Gigante Felanitx s'ha
oberta la «TENDA JOVE» amb mar-

CLASIFICACIÓN FINAL
JGEPGFGCP

C. S. Simarro 20 14 5 1 76 37 33
The Packs 20 15 0 5 116 71 30
Rte. C. Gustí 20 13 3 4 82 43 29
Cons. Mifiarro 20 10 5 5 58 46 25
Bar C. Blanco 20 8 2 10 68 71 18
Bar S. Xarxa 20 8 2 10 51 74 18
Clasific. X 20 8 1 11 64 65 17
C. Moix/
S'Oliera 20 5 5 10 54 73 15
Bar Es Redõs 20 6 2 12 51 69 14
Sport Energy 20 5 4 11 50 69 14
Casa Extrem. 20 2 3 15 32 82 7
Chap. J. Roig — — — — — —

ques d'aquestes que gasta aquest
sector.

• Els JUVENILS Juanpe, Petty i
Acosta debutaren amb el Felanitx
dins el Municipal de Selva.

• El CIM no paga els arbrites
del BENJAMINS i la passada jor-
nada no pogueren jugar a causa de
la vaga.

• El ATCOS. PORTO COLOM go-
lejaren un fort rival per 10-0, debu-
tant JULIA Maimú (Juli) per refor-
çar l'equip.

Moixe/ i Marino

LIMPIAMOS
Y ABRILLANTAMOS

SUS SUELOS Y TERRAZAS

— barro cocido
gres

— cerámica y mármol

TERMINACION DE OBRAS

Presupuesto e información
gratis.
Uli Wolf. Tel. 583252 Felanitx.

SE PRECISA DEPENDIENTA para
tienda en Cala d'Or. Se valorará
conocimiento idiomas.
Informes, Tel. 580309.

CHICAS CON TITULO buscan tru-
bajo en peluquería y estética.
Informes, Tel. 583366.

INGLES BASICO. Curso intensivo)
de principio de junio a final de
agosto. (EGB, FP, BUP).
Informes: Tel. 580004.

HIPE.. ‚ R 	 lit A TE)inamm 	 FELANITX
TIENDA DE MODA JOVEN

Habiendo inaugurado la nueva tienda,:te invi-
tamos a conocernos, donde encontrarás las
mejores marcas:

Solido
	

Mexicanino
	

Rancho
Uniform
	

Unlimited
	

Reebok
Diesel
	

Bonaventure 	 Converse
Levi Strauss 	 Charro

	
Rok

Liberto
	

Magangi
	

Alitor

En la cual este mes sortearemos unos vaqueros Bonaventure
entre nuestros clientes




