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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX   

Tres pintors feianitxers a l'exposiciii Club d'Atletisme Opel Felanitx

(Mutes Balears» a Washington 	 Marathor de Militia (Lorca)
66 obres procedents bàsicament de
colleccions públiques de les i
algunes de propietat particular.
També l'acompanyen una seixantena
de peces tridimensionals —escultu-
ceramica, orfebreria...— cada, una
de les quals representa un moment
cultural de la nostra história (des
de bronzes prehistòrics fins a una
escultura de Joan Miró). La selec-
ció d'obres s'ha fet entre autors re-
lacionats amb les Illes, tant per nai-
xement com per residência, amb els
quals hi són representades tres ge-
neracions de pintors actuals.

Veim amb molta satisfacció que
entre les obres exposades n'hi figu-
ren -de -tres -pintors-felanitxers;- -
quel Barceló, Pere Bennasar Obra-
dor i Rafel Juan.

El Centre de Comunicacions del
Fons Monetari Internacional va
brindar la Conselleria de Cultura
del Govern Balear per a realitzar a
la seva seu de Washington, una ex-
posició de pintura amb motiu del
Vê Centenari del descobriment d'A-
mèrica. El FMI escollí la nostra co-
munitat autónoma entre totes les de
l'Estat Espanyol, per considerar-la
el maxim exponent de la producció
pictòrica actual i com l'àrea de con-
fluência més representativa de tots
els corrents artístics contemporanis.

La mostra du el títol «Rutes Ba-
lears. Confluències culturals en la
Mediterranea» i fou oberta al públic
el passat dia 6 de maig amb l'assis-
téficla tIe 1atitülãr de la CáriS-ellería
Maria Antònia Munar. Restará mun-
tada fins , dia 26 de juny i l'integren

Jornada gran pel Futbblet Sala es-
colar la de dissabte passat, a la qual
queda compendiada la tasca duita a
terme durant tota la temporada, al
temps que significa el reconeixe-
ment collectiu a la dedicació d'uns
elements que han estat els motors
d'una activitat esportiva que ha mo-
gut la friolera d'un centenar d'allots
a través de vuit equips diferents
dins aquesta modalitat.

El batle de Felanitx M. Riera, el
Cap.,, de la Delegació d'Esports del
CIM A. Riera, el Vice-President de
Ia Federació de Futbol Sala Jaume
Mercadal, el regidor d'Esports de
l'Ajuntament J. Binimelis i un col-
lectiu de més de 250 persones, for-
mat per jugadors, pares i represen-
tants dels mitjans de comunicació,
se reuní a La Ponderosa al costat
dels preparadors, per tal de celebrar
el final de la Lliga, donar escalf a
l'acte d'entrega de Trofeus i rendir
testimoni de gratitud a tots aquells
que han fet possible la campanya es-
portiva que tot just s'acaba de co-
ronar.

L'acte però, creim que assolí d'una
manera prou explícita, la comesa de
reconèixer la indiscutible funció de
coordinació duita a terme pel nostre
company i collaborador Marino Ta-
lavante, vertadera anima del futbol
sala escolar, que ha dedicat gairebé
tot el seu temps Inure i les seves
energies a aquest club de l'APA del
Collegi de Sant Alfons i que així ho
ha volgut reconèixer el mateix Ajun-
tament, que per mans del batle Mi-
guel Riere li féu entrega d'una pla-

Diumenge passat es va celebrar a
Múrcia la ja tradicional Marathó de
Lorca, la qual compta corn cada
any, amb una excellent organització
i amb .una representació d'atletes de
quasi be totes les comunitats espa-
nyoles, així com del Marroc.

L'OPEL es classifica en quart lloc.
Els nostres atletes deixaren ben alt
el nom del club, aconseguint agues-
ta bona posició amb els resultats
següents:

Miguel Nadal (senior A) acaba en
el lloc 18, amb un temps de 2' 47'

Continuen els concerts de la XVI
Setmana de Música. La setmana pas-
soda foren dos els que pogueren es-
coltar, el dijous a càrrec del «Trio
Art-3» integrat per Pascual V. Mar-

02" (5è de senior A). - _
Paco Algaba (sênior B) acaba amb

el número 27, amb un temps de 2'
59' 00" (6è de senior B).

I Sebastià Adrover (veterans)
acabà en el lloc 25, iamb un crono
de 2' 58' 24" (1r. dels veterans).

Felicitam En Sebastià pel seu' nou
triomf. Precisament el dia de la ma-
rathó celebrava el seu aniversari
correguent aquests 42 qui1ômetres1
195 metres de que constava la pro-
va.

M.A.C.

tínez (clarinet), Elisabeth Romero
(viola) i Suzanne Bradbury (piano),
una formació singular que ens de-
para una suggestiva vetllada amb
peces de Schumann, Mozart i Carl
Reinecke. I el diumenge un recital a
càrrec de la mezzosoprano Sylvia
Corbacho i el pianista Irineusz Ja-
gla amb fragments d'obres de Rossi-
ni, Bizet, Donizetti i Verdi pel que
fa al cant i amb peces de Chopin per
a piano sol.

A l'hora de redactar aquesta nota,
dimarts a vespre, donaven un con-
cert de guitarra i piano, Guillem
Noguera i M.a Angels Valls. I pel di-
vendres era prevista l'actuació d'un
quartet de trompes integrat per Ce-
sar A. Guillem, Gyula Buda i Nigel
Carter i el nostre paisà Joan Manuel
Barceló Antúnez.

Dernà clouran el cicle la Coral Uni-
versitaria i l'Orquestra de Cambra
de la Simfònica Balear en un con-
cert a l'Auditori Municipal.

ca commemorativa, aixi com també
Ia Federació de Futbol Sala.

En Marino fou també el tramoista
d'aquest acte extremadament cuidat
en tots els seus detalls, ja que hi ha-
gué el reconeixement oportú de to-
tes i cada una de les prestacions
rebudes, des de les més decissives
fins a les aparentment menys impor-
tants, però necessaries al cap i a la
fi, duites a terme aquestes darreres
d'una manera totalment desinteres-
sada per familiars dels petits espor-
tistes.

Es repartiren guardons i distin-
cions als joves jugadors, als prepa-
radors Joan Sebastià Picornell, Fran-
cesc Blanco, Miguel Angel Caldentey,
Antoni Prohens i Joan Mas, als colla-

(Passa a la pàg. 8)

Sonia entrega de trofeus de Futbol Sala Escolar
Marino Talavante relui el reconeixement a la seva tasca

ORDANACIÓ SACERDOTAL
Estimada ciutat de Felanitx, estimats amics tots, infants, jo-

ves i majors, tenc el goig d'anunciar-vos que el proper diumenge
dia 24 de maig, a les 18 h. D. Teodor Ubeda i Gramage, Bisbe de
Mallorca, em conferira el sagrat orde del presbiterat, al servei de
l'Església Católica a la Parròquia de Sant Miguel, Felanitx.

Al mateix temps vos comunic que la Missa Nova sera el diu-
menge vinent, dia 31 de maig a les 20 h. a la Parròquia de Sant
Feliu de Llubí.

Seria per a mi impossible comunicarvos-ho personalment,
sentiu-vos, en nom de la Parròquia, de la meva família i en el
meu propi, tots convidats a participar-hi amb la vostra assistèn-
cia i confii en la vostra pregaria.

Som des d'avui un servidor vostre; esperant aquest dia molt
important per a mí, saludar-vos personalment.

Guillem Feliu i Ramis



SANTORAL

Dis. 16 St. Joan Nepomucè
Diu. 18 St. Joan I, papa
Dill. 19 St. Pere Celestí
Dim. 20 St. Bernadi de Sena
Dim. 21 St. Secundí
Dij. 22 Sta. Rita
Div. 23 St. Desideri

LLUNA

Lluna plena dia 16

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45  1 19.30
h. Diumenges I 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: Diari a
les 6,30 h. Diumenges a les 11,15
h.
• Cala - d'Or - Felanitm A les 1830
h., excepte dissabtes L diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

Palina-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. 8240150

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

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

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
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Catalina Maimó
Vda. de Sebastia Barceló (Bava)

va morir a Cas Concos, el dia 11 de ma ig de 1902, a l'edat de 98 anys,
havent rebut els sauts Sagraments i la I3enedicció Apostòlica.

Al eel sia

La seva tilla Fra ncisca; Ii I I politic A ndreu 0 bra dor; !Mol Ilafel Monserrat: nebots Jos('')
Anti)nia Artignes, Bartomeu Obrador, Agiles Monserrat, Elne Vidal, Margalida Bennasar i

Esperança Vich i els autres parents vos demanen que la volgueu tenir present en les vostres
prega ries.

Casa mortuinia: 3.a Volta, 176 Cas Concos

0 . ,.410:•••-• 	 41.	 .'t t	 4. 4,

FELANITX

FELANITX
Z-N•ttluina,i d'iliteressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

LES OBRES
Continuen als carrers de Campos,

Santueri j Gabriel Vaquer les obres
de restitució del clavegueram i la
xarxa d'aigua potable. Un cop aca-
bades, sera refet el sostre d'asfalt.

La Comissió de Govern de l'Ajun-
tament es conscient de les molèsties
que aquestes obres ocasionen als co-
merciants, veïnats de la zona i pú-
blic en general, i farà els possibles
per reduïr-les al minim inevitable.

Fa quinze dies se va procedir a
tapar els clots del camí d'Es Clot
d'es Pou, el de Cala Sa Nau, la car-
retera de S'Horta a Cala Ferrera i
d'un tram molt transitat pets veins
del nostre municipi, però (lite per-
tany al terme de Santanyf, que va
des del local de la Renault de
S'Horta fins al Cup.

En aquests darrers temps, l'Ajun-
tament, en collaboració amb els
propietaris afectats ha fet obres a
diversos camins veinais del terme,
per reparar les conseqüències dels
temporals de plujes.
LA DELIMITACIÓ DEL SOL
URBA

Es ben possible que, dins pocs
dies sia convocada la Comissió In-
formativa d'Urbanisme per dictami-
nar les allegacions presentades al
Projecte de Delimitació del S61
Urbà aprovat inicialment en sessió
plenaria dia 4 de novembre de l'any
passat.

L'esmenat- projecte podria esser
presentat a una propera reunió ple-
naria de l'Ajuntament. Si en resul-
tava aprovat, es traslladaria a le Co-
missió Insular d'Urbanisme, que te
competència per aprovar-lo definiti-
vament.
LA POLICIA LOCAL

Durant el passat mes d'abril la--
Policia Local ha realitzat els se-
giients serveis: Notificacions, certi-
ficats i informes varis: 16, notifica-
cions de desperfectes en la via
pública: 34, en dues ocasions s'han
fet comprovacions d'arrests domici-
liaris i s'han practicat diligencies en
dos presumptes robatoris.

Altres intervencions. Accident de
transit sense ferits: 5.

INFORMA
Accidents de transit amb ferits: 1.
Collaboració en les tasques d'ex-

tinció d'incendis: 4.
S'han recollit tres cans de la via

pública i han estat traslladats a les
cancres municipals.

S'han realitzat 20 citacions judi-
cials a compte del Jutjat de Pau de
Felanitx i 3 pels Jutjats de Mana-
cor.

Intervenció en bregues _entre vel-
flats: 2.

Han estat retirats 9 cotxes de la
via pública, s'han fet 112 denúncies
per infraccions diverses del Codi de
Ia Circulació i s'han efectuat 1.510
controls per Rader.

Altres serveis: Intervenció en dues
curses ciclistes i en les obres als
carrers Santueri i Campos.
LA BUSTIA

A la Sala hi ha una bústia ins-
tallada perquè els veïnats puguin
depositar-hi les seves suggerències
o queixes.

Des de la seva installació ha estat
rebuda una sola comunicació dels
residents a diversos carrers de la
barriada de Sa Torre demanant que
l'Ajuntament netegi tots els carrers
del poble i no nomes els del centre.

L'equip de govern voldria netejar
tots els carrers de la població i dels
demés nuclis urbans del terme, però
aquesta feina no es pot fer amb la
perioclicitat i l'esment necessaris
per falta de mitjans humans i tèc-
nies. Si es fa 'neteja preferentment
als carrers del centre, es perquè són
els carrers que mes s'embruten a
causa sobretot del mercat que s'hi
fa els diumenges.

L'equip de govern agraeix la co-
municació dels veines de Sa Torre
que sens dubte ès conseqüència d'u-
na-preoctipaGió. que.. compartim. La
intenció de l'Ajuntament es la de
millorar l'estat dels carrers a mesu-
ra de les possibilitats que, certa-
ment, són limitades.
LA SEGONA VOLTA A MALLORCA
DELS PENSIONISTES

L'Ajuntament va prestar assistên-
cia técnica a la segona volta a Ma-
llorca, organitzada per la Llar del

Pensionista de Felanitx, els dies 5,
6, 7 i 8 d'aquest mes. Un .motorista
va dirigir la caravana per les dife-
rents carreteres dtt Tilla i el Batte
va assistir a l'arribada cie carava-
na i a l'acte de repartiment de tro-
feus que va tenir lloc a l'Ajunta-
ment de Campos.

Ajuntament de Felanitx
EDICTE

Havent de cobrir aquest Ajunta-
ment les places que a continuació
es diran, mitjançant el present es
fa públic que els interessats poden
presentar les seves instancies fins
el dia 25 del corren mes dc maig a
leS 12 flores a les oficines. munici-
pals:

— 3 places d'operari/a d'Ajuda
Domiciliaria, laboral temporal.

— 1 plaça d'operari netejador/a,
interí.

— 3 places d'operari/a personal
d'oficis, laboral temporal.

-- 1 plaça d'electricista laboral
in ten.

Els aspirants haura n de presen far
una meniiiria de la seva tasca pro-
fessional.

Felanitx, 8 de maig de 1992.
El Batte:

Miguel Riera i Nadal

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
— Derbi - FDS
— Yamaha 1:7.11 600
— Mobilettes
— Morini Scalibur 501
— Vespinos varios
— BMW K 75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION ,,Y..VENTA

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

Y MOTOS

etkIL



CRUJIENTE Y tiABRO()

Pollo Frito CHESTER FRIED, rápido y sano.

En tu casa, en la mia o en la playa.
Regálate tiempo libre
Llévatelo de calle.

CAFETERIA "MAY"
C/. S'espalmador

Cala Ferrera
Cala D'or

Estamos a tu servicio en:

Agraiment
La família Obrador-Barceló,

clavant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Catalina
Maima Portell Vda. de Barce-
la, i en la impossibilitat de
correspondre-les a totes perso-
nalment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

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

FELANITX 	 3

AL VENT.... — A la secció .AI
Vent...» que signava En Miguel Rie-
ra, l'autor es desfogava sobre la Set-
mana Santa felanitxera de 1967.
D'entrada, es queixava de la inter-
runcici, clesprús de vuit anys, del
Programa especial que editava curo-
sanie:nt el Cornite coordinador d'a-
questes celebracions...».

Reprenia client: «les processons,
des del punt de vista estrictament
religiós, han deixat d'interessar-nos
a molts. Es tracta d'unes manifesta-
cions anacrùniques, filles d'un
temps molt superats i oblidats i que
de cada dia menys podran esser un
vehicle atpe per a la religiositat de
l'home del temps que ens ha tocat
viure... No obstant, per a molts,
continuen essent la principal mani-
restacia d'aquests dies i no hi ha
dubte que des del punt de vista
folklòric constitueixen un espectacle
d'inclubtable bellesa i una prova mes
de la vitalitat del nostre poble...».

Després de ponderar l'entusiasme
popular i el treball que han fet el
comité coordinador d'aquestes cele-
bracions, hi afegia: (‘Ë.s una pena
que l'Ajuntament hagi considerat
fins ara que l'assumpte no era de la
seva incumbencia. Pcrque jo crec
que quan l'inquietud ciels gover-
nants pren unes determinades for-
mes i es manifesta amb unes acti-
tuds concretes, l'Ajuntament
robligacia inexcusable d'assumir, de
fer seva aquesta inquietud, tengui
que veure amb les reformes urba-
nes, amb la cultura, amb l'esport,
amb cl que sigui. En aquest cas, es-
ta perfectament clar, perquè les
obres canten, l'escalf popular s'ha
produit de forma ostensible i ha
promocionat un esforç, que han va-
lorat els de casa i els de fora, però
que han deixat fred a l'Ajunta-
ment».

25 anys després, aquestes mani-
festacions populars han experimen-
tat una reviscolada de no dir que
ens podria dur a fer una Ilarga re-
flexió sobre la conducta soci-religio-
sa dels pobles.

Deixem-ho pets entesos.
CICLISME. — En Guillem Timo-

ner, l'hexacampia mundial darrera
moto, als seus 41 anys, seguira fent-
ne de les seves que, naturalment,
eren carrer i guanyar.

Segons assenyalava «Sprint»,
(n'Andreu Manresa i Andreu), En
Timoncr ha tornat reprendre la se-
va preparació dc cara, especialment,
als campionats del man que se ce-
lebraran a Amsterdam.

Pensant en les proves mundials,
darrerament actua en El Tirador
guanyant en totes les series enfron-
tant-se a De Leef, actual campió del
man, a De Lille i a Le Grand.

El bon amic Sprint, també va ‘er
campió de la informació esportiva,
mitjançant aquest setmanari. Per
ell sabfern, puntualment, trossos im-
portants de la vida esportiva dels ci-
clistes felanitxers.

D'ALLAVORS

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

Une boni] Fiova
Aquest inaig florit, cl mes de Maria, si Deu ho vol, clins el jardí de la

ncstra cornunitat cristiana, ami) el goig encara exultant de la Pasqua,
brcstari.). amb tendresa de primavera espiritual, un fresc roser de vius co-
lors de gencrcsitat, fidelitat, total entrega, perfumat de gran amor al
Pare, i, per Ell també a tots els germans. Tindrem un novell sacerdot.
Alabat sia Dúo...!

Un bon dia de fa uns quatre anys, el jove  alegre i divertit Guillem
Feliu i Ramis, procedent d'un noble del centre de lida nomenat Llubí,
que tú per senya d'identitat un bell santuari dedicat al Crist en creu, arri-
bava a la plaça de Sa Font. Puja al replu i toca la baula de la  poria d'en-
trada a l'Esglesia Parroquial. Venia amb la mot xilla a l'esquena repleta
J'aparells evangèlics per collaboi -itr en el conreu ciels sementers del Se-
nyor Jesús de la nostra contracta i fer així tiare camí en la formació del

esperit, per arribar a la collita abundosa de blat i vi, tenint el poder
diví de transformar-los en el cos i la sang del Redemptor.

Malgrat les poques bones skions dols darrers temps per la fertilitza-
d ó ciels camps de Ia jovencsa, encoratjat per l'ajuda del bon Mestre, ha
anal sembrant, dia a dia, la Ilavoreta del hé espiritual arreu de les places
i carrers i de tots els voltants, sempre amb la mirada neta de boires i nú-
vols de cap a l'horitzó del seu ideal. Dai l'ha premiat ja amb l'orribada
x•ictoriosa a la meta que es va proposar.

De la seva entusiasta tasca aposttlflice realitzada, gran part de la nos-
tra joventut n'es agrail te,..itrioni d'estima i apreci, que el fa mereixedor
de ser considerat com un felanitxcr niés i ciels distingits.

Por tant, el proper dia 24, quan les campanes parroquials amb to de
festa solemne, convidin a tothom a l'acte litúrgic dc l'ordenació del nou
capella, que li conferira el senyor Bisbe de Mallorca, al peu de l'Altar del
nostre temple major, sens dubte serem molts els membres de la gran fa-
mília catòlica felanitxera i la de tct l'indret de la comarca, que voldrem
prencire-hi part jubilosa. I aix6 Os el fervent desig del senyor Rector, cap
de la ParrOquia i del Arxiprestat.

T.S.

Mallorca Missionera 1992
Evangelitzar, missionar, proclamar Ia vinguda ciel Regne de

Deu és un deure inexcusable de tota comunitat cristiana. Més
encara! Si el dinamisme apostòlic clecau o es refreda es senyal
cert que s'ha perdut el tret mes específic de la identitat d'una
església, tant local ccm diocesana.

Afortunaclament la cliOcesi de Mallorca, a pesar de crisis i
sotracs, viu ben conscienciada del seu deure missioner, i fills i
filles sortits de les comunitats cristianes mallorquines san a l'a-
vantguarda (com molts d'altres) dels qui a America o a Africa
lluiten, sofreixen, preguen i anuncien amb la seva entrega d'un
altíssim valor testimonial, que els dons del Regne, els més
preuats, sari compartir, ajudar, ensenyar, servir, compatir i alli-
berar perquè els pobles del Tercer Man aprenguin quina es la
Justícia que se'ls deu i la Caritat a que tenen dret.

Derna l'església de Mallorca celebrara la seva pròpia Jornada
Missionera i demanarà als fidels pregaries i almoines per aque-
lles cristiandars, tan pobres en mitjans materials i tan riques
alhora d'humanitat acollidora i fraterna, que els nostres missio-
ners i missioneres evangelitzen amb tant d'esforç i esperança.
Cal, dones, ser generas, perquè com escriu el papa Joan Pau II
en l'encíclica Redemptoris missio ola causa missionera ha de ser
la de davant de tot, car atany al destí etern dels homes i respon
al designi misteriós i misericordias de Dai». X. X.

LosMejoresMuslosdelVerano
Por muchas Raciones

MIJAC i Club d'Es:et...ri
Oran tdmhoia prc-campamets

Dies 16 i 17 dc makt.
Lloc: baixos de la rectoria.
Horari: dissabtes de 4 a 8. Diu-

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

merços i nitres collaboradors les se-
ves aportacions.

Nota: Totes les paperetes tenen
premi.

Campamert tALIAC Estiu 0 .2
El campament es dura a terme

del 2 al 9 d'agost a la oRoca» Man-
rcsa (Barcelona), casa de colbnies
que pertany al Servei de Colònies
de Vacances de l'Institut <Tette Tar-
res» ci 'Educaciú cii l'Esplai de , La
Caixa».

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

— Edats: 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 persona: 28...300 luis.
Per a mes informació ateniu-vos
l'horari ciels divendres.

Sud() Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTI

FESTA DE SANTA RITA

Divendres dia 22, a les 7 del cap-
vespre, Missa solemne i tradicional
benedicció de les roses.

Predicara Mn. Miguel Serra, arxi-
prest.

Adoració Nocturna
Divendres dia 23, a les 9,30 del

vespre, en el Convent de Sant Agus-
tí, hi haura Vigília d'Acioració Noc-
turna.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9,30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat hi
haura Vigília d'Acloracia Nocturna
femenina.

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

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



Club Náutico Porto-Colom
AVISO

Limpieza dc embarcaciones.—Como en años anteriores durante
. _ los meses cie..Julio. 	 Agosto . no. se. efectuaran. trabajos- cli›-

pieza.
Rogamos encarguen estos trabajos a la mayor brevedad

sible.
Inscripciones de embarcaciones deportivas a la lista 7.".
Corno consecuencia de la nueva Normativa que regula el pase

de las inscritas de la lista 5.a a la lista 7.a, los socios titulares
de embarcaciones que están interesados podrán hacerlo en la Se-
cretaría de este club.

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

SE VENDE EMBARCACION propia del club. Modelo SUPER
PESCADOU. Eslora 6'4.

Información en la Secretarla de este Club.

Po"

RRELLOTGERIA BRUJULA
C/. Miguel Borcloy, 3

Vos convidam a veure la nostra nova exposició
en rellotgeria de
SOBRETAULA - PARET - ANTESALA

AIX1 COM EL NOSTRE EXTENS ASSORTIMENT EN

joieria fina i objectes de regal
Tel. 580231 	 Felanitx

4 FELANITX

Festes de Sihrta
Avui dissabte dia 16, a les 22 h.,

u la plaça, projecció de la pellícula
«Campeón».

Demà diumenge:
A les 9,30 h.; passejada amb bici-

cleta pel terme. Trajecte aproximat,'
30 quibmetres.

A les 17 h., partit de Lliga de 2.a
Regional entre el S'Horta i el Cas
Concos.

A les 18,45, futbol femení Fadri-
nes - Casades. Recompensa, una por-
cella.

Sa Fira
La jornadaliral de diumenge pas-

sat es desenvolupa dins la tònica ca-
racterística de les nostres fires, un
ambient molt colorista, gracies
marc atractiu Sa Font, Ses Palmeres,
els carrers adyacents i la vistositat
de les parades, pers de curta durada,
ja que no sobrepassa mui les dues
del capvespre.

Tot i que l'afluncia de públic
sembla a primera vista considerable,
hi ha qui pensa que la coincidència
en la data de la fira ramadera de
Campos —a la que enguany se l'hi
ha volgut donar un caracter mes
comercial— pot disminuir aquest
factor.

L'Exposició de Flors
Malgrat Vaiguacla (le la setmana

abans, l'exposició de flors i plantes
de diumenge passat arreplega fins a
cent setanta aportacions a les distin-
tes seccions (flors de jardí, silves-
tres, cossiols, etc.) i feia goig dcveu-
re la planta baixa de la Casa de Cul-
tura amb tan atractiva exhibició. La
Llar de la Tercera Eclat juntament
amb_el Centre Cultural_tingué cura
del seu Muntatge . aix í . com de l'ator-
gament dels 42 premis cedits per en-
titats i cases comercials.

Aquests foren els guanyadors:
Brots: M. Carmen S. Nicolas, Re-

ligioses Trinitaries, Barbara Palou,
Benjamina Alcaycle, M." Magdalena
Perdió, Angela Roig, Maria Trapero
i Magdalena Lladó.

Flors de jardí: Francisca Obrador,
Maria Maimó, Miquela Vadell, Sal-
vador Bordoy, Catalina Barceló i
Miquela Obrador.

Flors silvestres: Antònia Llac1.6, •
Miquela Obrador, Maria Puig i An-
tènia Lladó.

Composició: Pere Pou, Maria A.
Oliver, i Antònia Barceló (2 premis).

Cossio/s: Aina M.a Rigo, Isabel
Monserrat, Maria Maimá, Francisca
Obrador, Catalina Juan, Andreva
Monserrat, Francisca Obrador, Mar-
galida Juan, Maria Puig i Antbnia
Perelló.

BeOnies: Miguel Huguet, Andreu
Noguera, Miquela Huguet i Trinitat
Manzanares.

Cactus: Maria Vadell (3 premis),
Francisca Obrador, Maria Obrador i
Damiana Artigues.

L'entrega de premis fou el diumen-
ge horabaixa ai saló d'actes de la
Casa de Cultura amb l'actuació de
Ia Coral Juvenil dc Felanitx dirigida

per Miguel Perelló.
Les entitats i cases comercials que

donaren premi són les següents:
«Sa Nostra», «la Caixa», Banca

March, Caixa Rural, Call Vermell,
Ceramiques Mallorca, Perles Ondi-
na, Rellotgeria Sa Plaça, Electrodo-
mesticos Ricart, Esmaltes Garcia,
Philips Can Aleix, Pintures Segri,
Foto Monserrat, Panaderia Picorneil,
Rellotgeria .Coral, Rellotgeria Major,
Tot Pell, Fotografia Bennasar, Cera-
miques Oliver, Floristeria Felanitx,
Art i Fang, Mimbreria Felanitx, Tot
Llum, La Cerámica, Floristeria Cala
d'Or, Foto Oliver, Electrónica Mo-
rey, Pasteleria Avenida, Papereria
Oliver, Perfumeria Sirer, Viveros
Porreres, Floristeria Quatre Cantons,
Can Cans, Llibreria Ramon Llull, Re-
llotgeria Brújula, Pinsos San Salva-
dor, Boutique Mabel, Llibreria  Cón-
dor, Panaderia S'Arraval, Ca Na Ma-
nola, Francisco Antich i Nou Es-
port.

Accident mortal
La matinada de divendres dia 8, a

Ia carretera de Portocolom, a l'altu-
ra del km. 6'9 ((levers Can Sentes)
un turisme que conduïa Gonzalo L.
G. envaí el carril contrari i s'estava-
lla contra una furgoneta conduïda
per Puro Fernandez Risco, de 37
anys, a la qual anaven de passatgers
el seu germa Juan, el seu nebot Juan
_ose i Francisco L.G. A conseqiiéncia
de la topada va morir instantania-
ment Puro Fernandez, mentre que
els altres ocupants resultaren ferits
de gravetat.

El cas fou posat en mans del jut-
jat tota vegada que l'anàlisi cl'alco-
holémia practicat al causant de la
topada dona positiu, per la qual cosa

-fort -recluït - i resta- a -disposició- judi--
cial.

No cal dir la conmoció que causa
entre la població un succés tan trist
que costa la vida a un conciutada i
mante hospitalitzats en situació crí-
tica a altres tres.

Des d'aquestes planes enviam la
nostra condoléncia a la família Fer-
nandez alhora que feim vots perque
els ferits es puguin recuperar com
más prest millor.

La festa del carrer d'En Pelat
Un any mes els ve'ins del carrer

d'En Pelat donaren testimoni de bon
humor i del seu esperit collectivista,
a la xTillacia que dissabte passat a
vespre reuní a aqüen indret molts
de veins de la barriada i de tot arreu
de la població.

El grup «Així balla Manacor» ame-
IIitZd el ball i els veïnats tingueren
cura de posar a l'abast deIs corran-
ders tota casta de llepolies i refrescs.

La festa dels quarentins
Divenclres passat se celebra al res-

taurant Cesar cle Portocolom un so-
par de quarentins, una iniciativa
sorgida (run grupet de persones, que
troba complida resposta entre els
clue nasqueren l'any 1952.

En efecte, foren 55 les persones
que s'ajuntaren entorn de la taula i
compartiren la vetilada que, lógica-
ment i tal com correspon a aquesta
edat encara tan estimulant, acaba
umb un rondeig per les discoteques
de más marxa de la contrada.

Creu Roja Espanyola
El Centre de Formació de la Creu

Roja Espanyola ha organitzat una
xerrada-colloqui, per a totes aque-
lles persones, de qualsevol edat i
sexe, que estiguin interessades en
coliaborar amb les tasques d'aques-
ta institució benéfica clins el terme
de Felanitx. Aquesta xerrada tindrà
lloc el proper dimecres dia 20 a les
8 del vespre a la Casa Municipal de
Cultura.

Un maniac sexual rondeja per
S'Horta

Els veinats de SI-Torta estan alar-
mats arran de l'intent d'abús per
part d'un maniac sexual, d'una nina
d'onze anys, fet que succeí diumen-
ge passat a migdia quan l'esmenta-
da es dirigia a casa dels seus pa-
drins

Sortosament l'acossada se'n sabá
sortir del pas i ho dona a les co-
mes, per bá que afectada d'un en-

surt molt gros.
Segons els pares de la nina, el fet

d'haver-li comentat anteriorment re-
xistencia d'aquests maniàtics i els
seus intents, poguá .ajudar-li a sor-
tir-se'n de la situació.

Els trets personals (Vaguest indi-
vidu, segons la descripció que en
feu l'afectada, són: Edat entre 35 i
40 anys, caracter afable, parla caste-
llana, condueix un cotxe vermeil
fosc i el dia del succès vestia'.«chan-
dal» blau.

Convé d'advertir els infants sobre
l'assumpte i prendre les precaucions
adequacies.

Premi «Sa Nostra d'Or»
En el sorteig corresponent al pas-

sat mes d'abril, Premi «Sa Nostra
d'Or», fou agraciat arnb 100.000 pts.
el nostre paisà Joan Albons Ramis,
de carrer Jaume I, número 145.

Llar de la Tercera Edat, lnserso
EXCURSIÓ CULTURAL A CALA

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

Conferkies a la
Dimarts dia 19, Mn. Lluc Riera, Rector del Seminari Major

de Mallorca, explicara cl tema «On i com es forma un capella avui».
Dijous dia 21, Mn. Joan Bestard Comas, Vicari General, par-

1,1rit sobre ddentitat i 	 evangelitzadora del capella &avid»
Totes les conferricies 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.



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, esta nterias,

repisas,etc.
'Palos para cortinas.

•Persianas
mallorquinas.
•TapaJuntas.

'Peldaños.
•Balústres
'Zócalos.

'Vigas para techos.
'Cantoneras.

'Listones
'Paneles para forrar

paredes.
'Madera para

forrar columnas.
'Tarimas flotantes y

parquet.
"Taburetes.

"Mesas.
'Puertas.

'Herramientas.

-
Tenemos practica- mente de todo lo que necesitas.

Ven a BRICOLAR y lo comprobarás.

H ciy clue t ri e r inn xi de rem
poi rca šr i.i ri mica ri	 s
HORARIO,
De 9 a 13 hrs. - 15 a 20 hrs.
Sat:Icicles de 9 a 13 hrs.

A las personas de la
Tertera Edad 	 —

A partir del martes día 19
de mayo, los salones que se
relacionan, efectuarán des-
cuento en trabajos de pelu-
quería, a. las personas de. la
3.a Edad, todos los martes y
miércoles del año.

Salón: Catler
Kiska
Juan Fullana
Francisca Febrer
Catalina Sureda
Aina Sureda

Saludándoles atentamente

Gracias

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO

(Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos
complementarios

C. Costa Lichera, 6 	 Tel. 827265

FELANITX

Ajuntament de Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIO DE GOVERN DE
DIA 27 D'ABRIL

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

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

S'aprova kt liquidació de l'obra de
rehabilitaciú de l'antic escorxador
municipal per un import de pesse-
tes 5.814.593.

Es reberen definitivament le s
obres de tancament de l'Escola de
Port ocolom.

Es contracta amb Servigrup el
servei de neteja de les aules del
Collegi Joan Capó i Parvularis pets
mesos d'abril i maig.

S'acorda l'ampliació del servei
d'ajuda a domicili als titulars de
l'expedient 19/92.

S'acorda la devolució de l'aval
constituit pel Sr. Bartolomé Julia
per a respondre del pagament del

primer termini per a l'explotació de
la platja de Cala Marçal, any 1992.

S'acorda la devolució de l'aval
constituït pel Sr. Matías Capú Capó
per a respondre del pagament del
primer termini per a l'explotació de
Ia platja de Cola Ferrera, any 1992.

Es denegaren les sollicituts de lli-
cencia d'obres subscrites pels Srs.
Raimundo Fernandez Giménez, Mi-
guel Bordoy Roca i Sebastiana Rigo
Rigo, i Sebastian Grimait Grimait i
Catalina Adrover Bennasar.

Es concedi Nicer-Ida a la Sra.
Isabel Llodrá Fullana per a la cons-
trucció de dues vivendes entre mit-
geres al c/ Mateu Obrador, núm. 21.

Es concedi llicencia a la Sra.
Margarita Mas Ferragut per a la
construcci6 d'una portassa al c/ Be-
renguer de Galiana, s/n.

Es concedi llicencia al Sr. Alejan-
dro Cabanillas Gómez per a la cons-
trucció d'un edifici de vivendes al
c/ Joan Alcover, 13.

Es concedi llicencia al Sr. Pedro
Martinez Forteza en representació
de Foncel de Felanitx, S.A. per a

l'addició d'un entresolat al local del
c/ Convent cantonada c/ Horts.

Es concedi llicencia al Sr. Alber-
tus Klarenbeek per construir una
vivenda i piscina a la urbanització
Cala Marcel 43.

Es concedí llicenncia al Sr. Do-
mingo Andreu Sastre, en represen-
tació de l'Ordre de Clergues Regu-
lars (Teatins) per a rampliació del
Collegi Sant Alfons.

S'acorda establir un termini de
dos anys per a la finalització  de les
obres concedides els Srs. Guillermo
Rigo Barceló, Antonio Antich &airier
i dos més, Jaime Amengual Rigo i
Lucía Sanchez Acosta, Eugenia Ga-
ya Barceló, Jaime Adrover Gomila,
Margarita A. Barceló Artigues, Apo.
lonja Barceló Martorell, i - Agustina
Oliver Llull.

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

Fora de l'Ordre del Dia s'acorda
subscriure una pèllissa d'Nsscguran-
ces per a les aetivitats desplegades
per l'Arquitecte Municipal.

Igualment fora de l'Ordre del Dia
s'acorda autoritzar una festa de
barriada al c/ Pelat, així com el
subministrament de diversos mate-
rials.

Acabá la sessió a les 20 bores i 25
minuts.

JAUME ANDREU
REPORTAJES EN VIDEO
REPORTAJES

INDUSTRIALES

MONTAJES PARA
AFICIONADOS

MONTAJES 8 y Super 8
(cine) a video.

C/. Major, 17 - Feliwitx.

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

PASEO FERROCARRIL 5/N FRENTE COLEGIO LA SALLE. TEL. 551250 • MANACOR



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

-VISTA PANOR-AMICA :4_113RE EL -MAR —
LOCAL CLIMATIZADO

• CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

GMGME-€4- 1
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La plaça dels pintors

Pintors americans d'ahir
Les palmeres de pedra de sa

Llonja d'en Sagrera aixopluguen
una mostra de pintura ciels pintors
de les ameriques, que, fa no fa, amb
tots els parèntesis pertinents i ne-
cessaris, silencis i absències, pinta-
ren a Mallorca i pintaren Mallorca,
fa no fa, durant un segle. Els vint-i-
quatre pintors que componen la
mostra —Pintors americans d'ahir—
pertanyen a la història de la pintura
mallorquina encasellacia dins els di-
ferents ismes, que heretaren uns,
dels grans mestres del segle passat,

Miguel Pons

i crearen els altres, en la diacronia
del segle, que s'està esmorteint. Els
pintors del primer quart de segle
vint, amb l'afegitó d'alguns anys
més;. acudiren a Mallorca, be. per
raons familiars, com Pedro Blanes
Viale, o perquè un dia, al París de
l'alegria de viure, al París niu de
l'art, al París xamor dels jove ; be-
cats i acabalats de tota America, ad-
hue de Catalunya, escoltaren de bo-
ca de/ joyeux Bernareggi, la lletania
de lloances de la lumínica Mallor-
ca, 'fondejada dins el no menys Ilu-

minás Mediterrani. I torna Berna-
reggi i vingueren John Singer Sar-
gent, Atilio Roveri, Tito. Cittaclini,
Roberto Montenegro..., Cesáreo Ber-
naldo dc Quirós, Willim Cook, Eleo-
nor Sacket, Felipe Bellini..., Archie
Gittes, Eugene Holbrook, Ritch Mi-
ller... Era el retorn de les cara-
'elles del llunya 1492, ancorades

aquí i avui, 1992, amb homes ansio-
sos de conèixer el vell món fitat de
museus, alberg de l'art de tots els
temps. Però cl rellevament de l'agri-
sat Paris a la fulgent Mallorca no
fou faccior i així John Singer Sar-
gent, després de rompre els pinzells
i la tela, exclama: Jo Ile vingut aqui
a pintar, no a barallar-me amb la
Ilion. Un arreplec del que pintaren
els Pintors americans d'ahir, ahir
igual haver pagat tribut a la mort,
cle la pintura mallorquina que fe-
ren, en tenen el testimoni arr mbat
als murs ancestrals de sa Lionja. I
el testimoni no es sempre tan elo-
qiient com hem desitjat, però s'ha
de distingir entre el quadre que ro-
man com una recordança d'amic, el
quadre d'un pintor que sojorna poc
temps a Mallorca i l'altre quadre
del pintor que féu a Mallorca quasi
vida i mort i entrega total a pintar
racons de l'illa, Ilavors neta de quai-
sevol contaminació.

Aquesta dicotomia ha desembocat
a aceerita-r, de mort bon grat, cl que
hi havia, el que restava d'uns pin-
tors, sens dubte aquí menys rente-
sentats perquè era tot el que d'ells
clispo,avem. L'altra part ens perme-
tia, en certa manera, triar d'una
m é s ampla versemblança d'obra
existent. I tot ha esta t possible gra-
cies al favor d'aquelles families que

ens han obert les sales bones, la sa-
leta d'estar o les cases tancacles, en
una paraula, grácie a les collec-
cions particulars però actinie gracies
a les colleccions de fundacions i en-
titats oficials de Ciutat i ciels po-
bles.

I com a cloenda sols afegire que
a la vegada que alguns pintors, aquí
presents, pintaven Mallorca,. Rubén
Darío, en clos estatges, capllevava i
escrivia poesia, a Mallorca, malgrat
a la pregunta de Gómez Carrillo,
,:_Què te ha inspirado Mallorca? res-
pongués: ¡Nada!

Amalganem pinzell I ploma, pin-
tor i poeta, 1 als dos, com horncnat
ge els hi escurà els versos de Joan
Alcover, dedicats a L'Hoste, Ruben
Darío: .

Ha arribat un home intensament
pallid

que la dolça lira punteja 'per joc,
a terra hivernenca porta un al&

catit!.
porta un alè jove 	 paiS del loc.

Moites gracies. .
Sa Llonja, 23 d'abril de 1992

(*) Paraules pronunciades a sa
Llonja, amb motitt de la presentació
de la mostra Pintors americans d'a-
hir, pet comissari de la mateixa, Mi-_
quel Pons. Aguesla mostra, quel s.abri
el passai 23 d'abri!, -restara, numlada-•
fins dia 31 de maig.

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.

OPEL VECTRÁ

NO ES VECTRA LO PAGARA CARO.
¿Un diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
j.1n turismo deportivo totalmente seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.

vehículo completo en confort y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy caro.
Así es el Opel Vectra: Todo lo que un turismo
deportivo alemán debe ser, excepto caro.

AHORA CON
120.000 PTAS.*

DE DESCUENTO

OPEL VECTRA. EL PULSO
DE LA INGENIER1A ALEMANA

OPEL
•Promoción valida durante este mes.

• • Diferentes niveles de equipamiento según versiones.

LE ESPERAMOSESPERAMOS

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

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

Carrer Campos, s/n. FELANITX

■-1
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DUES PREGUNTES AL BATLE

Sr. Director:
(<1,a Sala Informa» de la setmana

passada posava que les obres de re-
posició d'asfalt als carrers de Sa
Capella i d'enllumenat a Sa Bateria
d'Es Port no s'havien començades
per manca de dotació pressupostá-
ria. Diumenge a sa fira vaig sentir
una conversa que, gent_ entesa, deia
que això no era aixr i que els fets
no eren aquests. Deien a la conver-
sa que a hores d'ara encara no hi
ha dotació pressupostária i que les
obres no es podien fer, però aprofi-
tant que els Coloms eren de vacan-
ces, es .varen reunir els -'dél-.PSOE,
cis del PP i En Bono i varen deci-
dir fer les obres sense dotació pres-
supostaria, sense projecte i sense
concurs per adjudicar les obres.
Aixe, sembla que seria una manera
dc tapar el forat de prop de deu mi-
lions que cl PP va gastar per les
cleccions passades sense dotació
pressupostaria i, corn diuen en ma-
llorquí: «una nià rentaria l'altra».

Deien a la conversa que esperar
a tenir els diners i tota la paperas-
sa, seriem a mitjan estiu i seria
molt impopular tenir tot en l'aire i,
sobretot, seria mal de justificar no
tenir previst aix5 un govern que fa

FIAT UNO 70 SX 3/P
FIAT UNO Turbo iE
OPEL VECTRA 2.01 A/A
RANGE ROVER V-8
ALFA ROMEO 75 2.0 c
OPEL Corsa 1.0
OPEL Corsa 1.0
MARBELLA Special
FIAT UNO 45 S 5/P
FIAT UNO 70 SX 5/P

un any que governa, a més els del
PP ja ho havien fet l'any passat
amb una partida de carrers que en-
cara es cleuen i en són c5mplices.

La primera pregunta al Bade diu:
fis cert que es varen reunir els tres
grups esmentats?

La segona pregunta diu: Amb qui-
na data hi ha hagut dotació pressu-
postaria efectiva per fer les esmen-
tucks obres al Port, quins projectes
s'han fet per asfaltar tots els car-
rers de Sa Capella i per restituir
l'cnIlumenat a Sa Bateria, a quin
Pie es va acordar fer el concurs i a
qui es varen adjudicar els dos pro-
jectes?

Esperant una resposta a le s dues
preguntes a la propera edició, rebeu
Sr. Director i Sr. Batlc les més ex-
pressives gracies.

Antoni A.
COINCIDENCIES

Sr. Director:
Es una pena haver de constatar

, que, tot d'una que, 'a uria lOcalitai,
hi comencen a proliferar els actes
públics de caracter cultural o con-
semblant, els possibles assistents de
vegades se veuen en el cas d'haver-
se'n d'afluixar de qualcun per culpa
de les coincidències de dia i hora
en la celebració. Aquestes coinci-
dencies potser són inevitables a les
grans ciutats; pens) crec que, amb
un minim d'inter-ès i
les podríem esquivar a Felanitx, on
si be l'oferta s'ha incrementat dar-
rerament en aquest - sentit, encara
comptam amb molts de dies, i fins
i tot setmanes, disponibles.

Sense voler assenyalar qui en te

PM-BD
PM-AX
PM-AZ
PM-BG
PM-AS
PM-AW
PM-AU
PM-AZ
PM-AX
PM-AW

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Joan Vadell Rigo i
Joana M. Julia Oliver, han vista
alegrada la seva liar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que

Ia culpa, perquè no ho se, posare
uns exemples, tots escaiguts dins
aquest mes:

Dia 7, la darrera lliçó del curs
«Studia» a Sant Alfons i un concert
de la Setmana de Música a la Casa
de Culture.

Per a dia 12, hi ha anunciats un
altre concert i, quasi a la mateixa
hora, una conferencia sobre sacer-
doci a la sala vermella de la Recto-
ria.

Dia 14,,una confcreucia.sobre mú-
sfca a . 1a Casa de Cultura i una
altra, també sobre sacerdoci, a la
Rectoria.

Tenint en compte que el públic
d'aquesta classe d'actes és en bona
part el mateix, jo demanaria a to-
tes les persones i entitats organit-
zadores que fessin els possibles per
no caure en aquest defecte de pro-
gramació, que va en detriment de
l'exit dels actes, desbarata els plans
dels interessats i no beneficia nin-
gú.

en el baptisme rebrà el nom de.
Marc.

Felicitam als novells pares.

PIIIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Miguel, va rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia, el nin Rafel
Nicolau Murillo.

El felicitam, felicitació que feim
extensiva als seus pares.

BODES
Dissabte passat a migdia, al San-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni N'Antoni Cruellas Oliver
i Na Teresa Martiáriez Oliver. Beneí
renllaç Mn. Leandro Martiariez, ger-
ma de la núvia.

El nuvi fou apadrinat per la seva
mare Margulida Oliver Vda. de
Cruellas : i pel seu oncle D. Joan Oli-
ver i la nuvia també per la seva ma-
re D.a Apolibnia Oliver i pel seu cosí
D. 12.ver,e,Soler.

Després de la cerimónia els nuvis,
acompanyats pels seus familiars i
amics es reuniren en un dinar a/
restaurant Cesar de Portocolom.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona al novell matrimoni.

El mateix dia, a la parròquia de
Sant Miguel, eis joves Joan Obrador
Julia i M." Antònia Escribano Mir
uniren les seves vides amb el sagra-
ment del matrimoni. Mn. Pere Xa-
mena bend f la unió en nom de la
Santa Església i eis seus respec-
tius pares D. Miguel Obrador
D.a Apollbnia Julia, D. Pere Escriba-
no i D.. Francisca Mir, apadrinaren
els contraents.

Signaren l'acta matrimonial en
qualitat . de testimonis, pel nuvi el
seu germa Miguel Angel i En Ber-
nat. Gavirlo i per la núvia la seva
germana Valentina i Antoni Con-
testi.

Nuvis i convidats es reuniren poc
després en un dinar al restaurant
Suremar de Porto Petro.

Felicitam cordialment els nous es-
posos.

També dissabte passat, d'horabai-
xa, al santuari de Sant Salvador, se
celebra la canónica unió dels joves
Antoni Martorell Ballester i Antbnin
Vaclell Gomila. La bendí en nom de
l'Esgicsi,a D. Sebastiii Bosse!!(),

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius D. Gabriel Martorell
D.a Petra Ballester, D. Sebastià Va-
dell i D.a Miquela Gomila.

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

Vehículos_Ae:ocasión

Un addicte
MES COINCIDLNCIES

Sr. Director:
Som una fervent admiradora de

Ia música de Chopin, i per això
vaig veure umb alegria que, en el
«Recital de veu i Piano» de cliumen-
ge passat, encara que hi anassin de
patata frita, hi hagués incloses tres
peces che tan delicat compositor.

No se fins a quin punt els orga-
nitzaclors dels concerts tenen poder
per a decidir les peces que n'inte-
graran cadascun; pert) haurien de
procurar que en poe temps no se
programi.__una mateixa .composició,
com ha succeït ara. Diumenge, en
efecte, el concertista va interpretar
(es un dir)) la Balada en sol me-
nor, quan ja rhaviem sentida (i en
una versió incomparablement més
digna) al pianista Xavier Mut, en
el seu recital de dia 12 d'abril dar-
rer. Fa dos dies, clones, com aquell
qui diu.

En Chopin no va csser un músic
gaire prolific, però te un repertori
prou extens perquè la seva presèn- Acabacla la cerimônia els novells
cia en cls concerts (i pari en gene- esposos es reuniren amb familiars i
ral) sia riles variada. Té valsos, per amics en un sopar que fou servit a
exemple, i poloneses que no tenim l'Hotel Esmeralda de Cala Ferrera.
mai ocasió de sentir. Rebin els novells esposos la nostra

M.C. 	 més cordial felicitació.

WIEN
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

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

Mesón Olé y Restaurante Bahia Azul
Comunica a sus clientes y público en general que
permanece abierto cada día desde día I de mayo
ESPECIALIDADES: COCINA MALLORQUINA, CARNES A LA

BRASA Y PESCADOS

C/. Hernan Cortes 	 R. Crucero Baleares

Tel. 825117
	

Tel. 825280
PORTO-COLOM
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FELANITX

/Iiilocares;

Glin21Y"4tig,e4t.e .'  3  ,s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• S'acosta s'esiitt. Dittem que tot-
ltom Vitt. Jo intent aprimar-,ne. De
moment ja he dit al melt Director,
Tomeu, que 	 cattlyii sa . cUna de
d'alt d'aquesta secció per mid ultra
on surt Un poquet mes fi... Sempre
gracies a sa ploma àgil del (Tibia-
xant 	 periodista Joan . Pla..

• El C.D. FELANITX volvió a
perder ante el BINISSALEM por
DOS a TRES. Ultimo y tercer parti-
do en el DESTIERRO. Tampoco se
pagaron en esta ocasión los honora-
rios al trio arbitral... ¡Faltaría más!
Yo, después de esta sanción, en que
no tuvieron nunca culpa los aficio-
nados felanitxers ni menos los so-
cios, que han tenido que pagar para
no ver u su equipo desde abril hasta
el final de liga, digo si no sera peor
el remedio que la enfermedad...
¿Quien compensa a estos socios que
se han abonado a una serie de par-
tidos y que no han podido ver? Esta
IlliSlila pregunta se harán a la hora
tie pagar las cuotas el año que vie-
ne... ¡Si es que hay futbol por nues-
tros pagos! Estos caballeretes de la
Federación deberían pensarse un po-
quito más las cosas antes que rece-
tar estos severos castigos.

• Mc pongo las manos a la cabe-
za ante la nueva fiebre que asola el
mundo ¿civilizado? Hay una autén-
tica obsesión por adelgazar... Que si
deporte, que si dictas, que si potin-
gues, jarabes, pastillas... Viene el ve-
rano y todo el mundo quiere lucir
una inusitada ¿esbeltez? Lo cierto es
que muchos terminan con una
anorexia de espanto. Una mujer es-
quelética —creo— sólo se gustará a
si misma y a los modistos, porque
al sexo opuesto nada de nada. Una
mujer delgada será elegante pero
nada más...

• El otro viernes estuve 'en CA -

LA D'OR, tuve la oportunidad de ce-
nar de perlas en «SA BARRACA»,
cse restaurante que anuncian por
T.V.F. y que regenta MIQUEL MA-
YOL «O/c1». Pese a que estamos en
los albores de la temporada había
una nutricia clientela, de lo más cos-
mopolita. ANTONIA, en los fogones,
hace autenticas maravillas. Además,
el ambiente es gratísimo y el amigo
Miguel es un magnifico «public-re-
lations». Fue una velada espléndida,
animada al final por una entrañable
charla. Así que prometo pronto vol-
ver a catar las delicias de esta ami-
ga cocinera que cocina con amor y
arte.

• Entonada ENTREVISTA a tra-
vés del canal de T.V.F., de CARLES
MARIN en su programa quincenal
«TAL COM SON», al DIRECTOR del
'CENTRE CULTURAL FELANIT-

Per aquest gran torneig foren con-
vocats, Muñoz, Cosme, Esteban, Pin-
to, Domingo, Campos, Ismael, Alai-
lea, Villanueva, Jose Garcia, Torneu
Vicens i Maimó, un combinat que
sortí a fer-ho tot, practicant oil joc
rapidíssim que feu gaudir dc deli;') a
tot el públic. Els artillers foren Jose
(4), Campos (4), Domingo (2), Mai-
m& Alcolea, Pinto i Ismael.

Hem de destacar i elogiar la gran
organització dels lloretans que ens
fin -en passar una diada espléndida.
Després del partit els jugadors dis-
frutaren molt a la piscina munici-

(Ve de la pàg. I)
boradors i acihuc als informadors
Gori Vicens de Televisió Felanitxe-
ra, Miguel Adrover de «Diario de
Mallorca» i al nostre Director, dis-
tinció aquesta darrera de la que n'es
cl vertader destinatari En Marino, el
qual, setmana rera setmana, ha fet
arribar als nostres lectors la infor-
mació puntual i exhaustiva de la
competició.

Volem esmentar per últim les en-
titats i cases comercials que han col-
laborat en aquesta competició: Con-
seil Insular de Mallorca, Federació
Balear de Futbol Sala, Ajuntament
de Felanitx, Collegi St. Alfons, APA

XER» el amigo ANTON! VICENS
MASSOT. Que ustedes pudieron ver
el martes y en segunda edición/audi-
ción el jueves.

• El pasado viernes se reunieron
en amigable y fraternal CENA en la
Pensión CESAR de PORTO-COLOM
los bien NACIDOS —todos lo so-
mos— en el AÑO 52, según las in-
formaciones fueron más de medio
centenar. Una convocatoria que se
quiere hacer tradición y que el año
que viene volverá por las mismas fe-
chas a tener lugar, si Dios quiere,
claro. Estos cuarentones, recién
cumplidos, están en óptima forma,
no cabe duda.

• El pasado sábado en el «BAR-
BACOA LA PONDEROSA» tuvo lu-
oar la ENTREGA de TROFEOS de
FUTBOL SALA correspondientes a
la TEMPORADA 91/92. Una autenti-

pal i amb 	 berenada que
cis oferiren.

LO MILLOR. — L'esforç i Pentre-
ga (leis jugaclors cie totes !es cate-
gories que, partit rera partit, van
millorant el joc i alçant el seu
fu t bol ;s tic.

LO PITJOR.— La mort d'un amic,
Puro Fernandez, que percic la vicia
a la carretera la setmana passada.
Una pet -cilia molt sentida per tots
nosaltres que tan l'apreciàvem. Des
d'aquí volem expressar cl nostrc
condol a la seva familia.

Escriu: Marino Talavante

Collegi St. Alfons, Eléctrica Nicolau,
Forn Can Rafel, Gimnàs Esport
Energy, Peluqueria Kiska, Floriste-
ria Felanitx, Restaurante La Fe,
Banca March, Perfumeni Sirer, Cafe
d'Es Mercat, Construcciones T. Adro
ver, La Ponderosa, Disco Calipso,
Rellotgeria Brújula, Fotos Jaunie
Monserrat, Xarig, Llibreria Ramon
Llull, Papereria Es Passeig, Selec-
ciones Diana, M. Oliver, Cinc Illes
Alimentació, Hiper Gigante Felanitx
i Cala d'Or, Boutique Las Palmeras,
Vi•tges Felanitx Tours, Ramaders
Agrupats, Electrodomésticos Ricart,
Helados Neu d'Or i Esparteria Na-
dal.

ca fiesta ciel deporte base. Unos cha-
vales que se lo merecen todo por-
que han hecho de este noble deporte
algo más que una afición. El conse-
ller de Deportes del CIM, el telanit-
xer ANDREU RIERA, el batle MI-
QUEL RIERA, JAUME «RAVEL»,
que recibió una memorable PLACA
por su labor en pro de este deporte,
el vicepresidente de la FEDERA-
CION, que ENTREGO una MERE-
CIDISIMA PLACA al amigo MARI-
NO TALAVANTE por su impagable
dedicación y fomento ciel futbol sa-
la local, que mereció un aplauso tan
estruendoso que hasta se oyó
«Cristo Rey» allá por la cumbre cle
Sant Salvador... Todos los chicos re-
cibieron premios, medallas y tro-
feos... ¡En fin!, fue una autentica
fiesta que hace mucho bien al de-
porte en su fase de formación.

Trot felonitxer
INCREÍBLE NACHITO

EN VESPRES DEL G.P.N.
El rnagraic cavail NACHITO, a

les regnes del seu propietari A. Bo-
net, aconseguí un nou récord  de clis-
tancia (2.600 m. amb un handicap
de 75 m.) a una mitja dc 1209.

Ir. MUTINE 1'21"7
2n. NACIIITO F. ) l'20"9 12corci
3r. LADY DU FORT G.S. l'23"6

Ir. DU KIANG l'27"7
2n. SPEEDY PELO l'29"6
3r. SULIMA (F) l'30"9
1 recordam, demà diumenge, el

Gran Premi Nacional a Son Pardo
de Ciutat.

Joan Alas

L'arrihada
ciclistas de la
Tercera Edat

Divendres din 8 de capvespre, tin-
gué ¡loe a Campos l'arribada de la
II Volta Ciclista de la Tercera Edat,
prova de la clue en donarem infor-
mació a l'edició passada.

Reberen els corredors cl Delegat
Provincial d'INSERSO Antoni Con-
testí, el Cap de la Delegació d'Es-
ports .del CIM Andrju Riera ila De-
legacia d'Acció Social del mateix Con-
seil Joana Viciai, els batles de Fe-
lanitx i Campos, així com els presi-
dents de distintes Associacions de la
Tercera Eclat de la contracta.

Per cert que N'Andreu Riera i Na
Joana Vidal expressaren cl desig
d'assumir a través de les seves de-
legacions, l'organització d'aquesta
prova tan simpática, els anys vinets.

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

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

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

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

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Alquilo locales nuevos. Precio

convenir.
Informes: Tel. 734278 (de 10 a 16
h.).

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

También merece un comentario la
PLACA que recibió nuestro DIREC-
TOR y mejor compañero TOMEU
POU, por su disponibilidad a que
este deporte tenga cabicia más que
suficiente en las paginas de este que-
rido «SEMANARIO».

Copyriglzt:
MIQUEL ANGEL JUAN GARC1AS

Flitho: Sala

Pdeuiris can:Opeo dal
'form*ð Liaret

Sonada entrega de trofeus...



La PilEFERENTE

!Un largo adiós!
Felanitx, 2 - Binissalem, 3

Restaurante 6ESAR
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 15-5-92

Consome al gusto.
Filete miñón a la parrilla con

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

2.550 ptas.

VIERNES 22-5-92

Canelones
Codornices con col
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.000 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 mas de 12 per-
sonas. 	 Gracias

FELANITX
•

Ni que decir que cl partido se ju-
gú en familia. Partido que se disput6
en el camp o«Son Malferit», y que
significaba a la postre cumplir el
tercer y Ultimo encuentro dc san-
ción. Ha sido una dura condena. De-
inasiado por Io que sucedió verda-
deramente en «Es Torrentá» el 15
de marzo en el transcurso del parti-
do FELANITX - CALVIA. Desde en-
tonces esta cerrado «Es Torrentó» y
lo peor es que lo estará hasta el fi-
nal de temporada, queda un solo
partido y este se juega fuera, en el
campo del Santanyí,.pus.el .17 de
Mayo se cierra la temporada ligue-
ra... Más de dos meses sin que los
felanitxers aficionados al equipo
—que no se hayan desplazado— ha-
yan tenido oportunidad de verle ju-
gar. Ya digo: una sanción extrema-
damente dura que hace peligrar la
cuntinuidad del Club. Ha sido un
largo adiós, que se prolongará, en
el mejor de los casos, hasta el ini-
cio de la temporada venidera, si es
que hay fútbol de esta categoría en
Fc la ni t x.

FELANITX: Roig, González, Bo-
rras, Acosta, Aznar, Veny, Colom,
Mainió, Hel -mimiez, Teruel yAznar I

ARBITRO: Riera Pujol. *Regular.
GOLES: 0-1, min. 1, Vallés. 1-1,

min. 15, Borrás. 1-2, min. 25, De Lu-
cas. 1 . 3, min. 75, Pol. 2-3, min. 85,
Colom.

MUY DISPUTADO
Pese a que el Felanitx se encuen-

tra con los justos efectivos, disputó
un partido serio, dentro de lo que
cabe. hubo diversas alternativas,
pero el Binissalem fue mas resolu-
t ivo.

ShT"cluda" Ir SitTripre • con el mar-
cador en contra, fue un «handicap»
que los felanitscrs no supieron su-
perar.

SKOR PIO
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE. — En el «Camp
Municipal» de S-antanyí: SANTANY1
- FELANITX.

2." REGIONAL. — «Derby» co-
marcal. Gran rivalidad un tanto de-
valuada por la floja clasificación de
los dos equipos. En «Sa Lleona»,
S'HORTA - CAS CONCOS.

3.a REGIONAL. — En «Es Tor-
reivc5»: ATCOS. PORTO-COLOM -
ARIANY.

2.. REGIONAL
S'HORTA, 3 - BUNYOLA, 2

El Sliorta necessitava imperiosa-
ment la victOria i l'aconseguí però
no sense sofrir abans de debò com
ha estat la norma d'aquesta tempo-
roda. A la primera meitat el nostre
equip s'avança en cl marcador gra-
cies a un gran gol de Gaspar i tot i
que va merèixer mes gois en agoni-
ta part la sort no l'afavorí. A la se-
gona part, a conseqüencia d'un pe-
rlai dubtós el Bunyola empata, per.)
al 15 minuts del final, primer Ian i
després JuIiuì, amb clos grans gols

tumbaren la balança a forer del
S'Ilorta. Amb cl temps ja esgotat,
el Bunyola aconseguí un altre gol.
3.a REGIONAL

NO SE PUDO CONSEGUIR
LA VICTORIA

SANT MARÇAL, 1
ATCOS. PORTO-COLOM, I

Un gol del «pichichi» Mariano,
conseguido a las primeras de cam-
bio, no pudo poner orden en las fi-
las «porteñas», y eso que jugaba
Juli, que supo mandar a su aire en
el centro del campo. Pero a poco de
finalizar la primera- mitad los loca-
les igualarian el «macht». Eue un
auténtico «mazazo» del que ya no se
recuperarian los visitantes. En la
segunda parte fue un toma y daca
que pudo decantarse hacia un ban-
do u otro, pero el marcador ya no
se llegaría a mover. Se iba e por los
tres puntos y se tuvieron que con-
formar con uno. Otra vez será, y a
ser posible buscar un relevo para
Juli, que no puede jugar un partido
totalmente de principio a fin, tras
salirse dé Aina gravíSima lesión.
CADETS

S'HORTA, 2 - PORRERES, 1
Darrer partit de Lliga disputat a

S'Horta pels nostres codets, en el
qual desplegaren un bon, joc, amb
victòria final ' justa. Eg - gols . foretl
obra de Jose Miguel i Tomeu Roig.

No ha tingut massa sort el con-
junt felanitxer en els seus dos dar-
rers compromissos lliguers. Fa dues
sctmancs que varen perdre en el
seu desplaçament a la localitat
Ses Salines pel resultat de Ses Sali-.. . _
nes -, -6- : Feianitx -,

I aquest passat cap de setmana,
també varen perdre, al camp d'Es
Torrentó i per 0 a 5 amb el Porre-
res.

GV
JUVENILS

S'HORTA, 2 - P. CALVIA, 3
Derrota injusta del quadre local

davant un Calvià que juga molt dur
en defensa. Gols dc Joan Binimelis.

Derna, a les 18,45, futbol  femení a
Sa 1.1cona: Fadrines de S'Horta
contra. Casades.
ALEVINS C.I.M.

S'HORTA, 3 - SES SALINES, 2
Victòria del conjunt local que ha-

guera pogut ser mes ampla, ja que
amb les ocasions de que gaudí ha-
gués pogut marcar mes gols. Al fi-
nal, eis dos gols de Ses Salines li
restaren tambe brillantor. Els gols
foren cle David López (2) i Domín-
guez.
BENJAMINS

Despres d'una setmana de «des-
cans» per mor de la vaga dels arbi-
tres, i tal corn ens te acostumat
aquest equip, que clirigeix en Nino,
tornaren guanyar clins el camp d'es
Torrentó: FELANITX, 4 - Montuïri,
0, amb gols de Tomeu Vidal (2), Da-
vid Campos i José García,

GV

Resultats:
Cadets
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 30
IMPRENTA BAIIIA 49
Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 70
GESA ALCUDIA «B» 33
Júniors
ESPAYOL 76
JOAN CAP/OAUTOC. GRIMALT 52
Seniors m.
MARRATX1 60
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 63
III Divisió
AUTOCARES GRIMALT 61
J. LLUCMAJOR 62
Comentari:

Una vegada mes ensopegaren els
CADETS en u_npartit disputat dins
el seu habituai to dc mediocritat.

Els JUVENILS venceren amplia-
ment contra un rival fluix. Però el
resultat fou millor que el joc des-
plegat. Les diferencies sempre foren
molt significatives (14-0, en els 7 mi-
nuts; 32-14, en el descans; 50-20, en
els 30 minuts).

Pèssima actuació dels JUNIORS
que, molt probablement, realitzaren
el seu pitjor partit. Les errades de
tot tipus feren que un equip que ha
demostrat esser molt semblant tota
Ia temporada, els avantatjas, al fi-
nal, en 24 punts.

Els SENIORS acabaren brillant-
ment la 2.a fase, amb una victim-ia
contra el Marratxí en partit que
corresponia a l'anterior jornada i
qcte se juga el dimarts dia 5. La vic-
tòria se forja en els fenomenais 8
m. finals del pri 111(1' temps; el ma rea-
dor passa de 10-12 a 19-37 en el des-
cans. Durant tot el segon temps se
produi una bona reacció local , per?)
rúnica diferencia preocupant va ser
en el darrer minut en que, de 8
punts (55-63) de distancia se passa
a nomes tres.

El partit de TERCERA fou un
d'aquells que estan de moda pel mo-
viment del marcador i les alternati-
ves que va tenir en els darrers mi-
nuts. El primer temps fou de color
ilucmajorer i acaba 20-30, després

d'haver tingut fins a 15 punts (11-
26). L'Autocares Grimait, degut a la
forta defensa visitant, únicament
havia aconseguit una - cistella en joc
en tot el mig primer temps. Canvia
totalment la situació en la scgona
part i els felanitxers, jugant amb
mes agressivitat i encert se colloca-
ren 42-44 (m. 31). Tornaren a aug-
mentar, però, les diferencies fins a
10, els ilucmajorers (42-52), contra-
restades en poc temps gracies a un
12-2. Amb 54-54 (m. 38) va venir el
mes ernocionant de tot, amb empats
i avarlIatges per un i per l'altre
equip."..AI final s'acumularen dues
erradeS •en els passes i decissions
discutiaes dels arbrites i la victòria
se'decanta cap els visitants.
Anotadors

Cadets. — J. Huguet (9), J. Bis-
querra (8), Florian (6).

Juvenils. — César (30), C. Guerre-
ro (19).

Júniors. — R, Ladó (18), P. J. Fu-
liana (12), Jordi S. (10), B. Nadal
(8).

Seniors masc. — César (15), M.
Villalonga (10), F. Adrover (10),
Salva (9), Bernardí (9).

III Divisió. — A. Oliver (21), G.
Amengual (15), M. S. Perellú (10),
M. Julia (8).
Aquesta jornada

Dijous,, dia 14, s'havien de jugar
tres partits suspesos degut a la plu-
ja, cl passat 2 de maig (cadets i ju-
venils.a Porreres i júniors a Felanitx,
contra el J. Mariana).

Dissabte el cadets jugaran a Sa
Pobla i els júniors a Felanitx contra
el Gesa Alcúdia, en el darrer partit
de la temporada. L'Autocares Gri-
mait, de 3.a, s'ha de desplaçar, el
diumenge, a S'Arenal (I. Bahía).

En el moment de redactar la crò-
nica, no sabem quin sera el rival ni
on jugaran eis sèniors masculins en
el primer partit de promoció. Tam-
poc no sabem contra qui jugaran
els juvenils el dissabte, perla sem-
bla ser que ho faran a Felanitx.

LARRY CISTELLES

BASQUET

hovament l'emociú del bàsquet en el partit de 3. a
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10 FELANITX

• L'entrega de trofeus correspo-
nent al Futbol Sala fou tot un èxit.
Multitud de pares i allots es bolca-
ren entorn al gran esdeveniment.
Una trobada que ens sorprengué
gratament per la bona acollicla que
tingué.

• • Aquest darrer cap de setmana
hi hagué demostració de ballet i fisi-
coculturisme a l'SPEED Bar Musi-
cal. Una gran mostra del talent i be-
Ilesa dels competidors.

• L'intrepid per -6 veterà fotògraf
Jaume Monserrat te la responsabili-

-i

Dude hoy Locks los qua whose

poem prober el nuevo Tipp, sir

Sßns o mil vuekas en 6I, pained° •

proeba, comprobar su carmen° o

medir sus prestaciones. Ace,-

tat d'organitzar el I CONCURS DE
FOTOGRAFIA, umb motiu dc les fes-
tes de SI forta. Un concurs que pen-
sam tendra una bona acollida.

• ES FIDEUER no descansa, ja
te a punt nous combinats i xupcts,
noms exòtics i atractius com Mos-
covita, Maxucambo, Mojito Cuba-
no... A partit d'ara estarà obert de
dilluns a diumenge.

• El Café TAMARELLS, el pro-
per 20 de maig installara una pan-
talla gegant per presenciar el gran
esdeveniment BABCA - SAMPDO-
RIA. Pot ser un clam.

• El grup felanitxer INTERMI-
NABLES, amb Miguel, Lico i Giu, es
desplaça c1H.triament a Ciutat, on gra-
ven el seu nou LP.

• El passat dia 4, quatre mem-

bres de la Directiva (?) del C.D. Fe-
lanitx, assistiren a la sessió plena-
ria de lAjuntament, segurament per
demanar ajudes. A les clues bandes.
No es un poc massa tard?

• Els CAVALLETS, després del
trui i b polémica, es desplaçaran el
juliol proper a la illa dc La Cartuja,
EXPO '92...

• El felanitxer VALENTIN GUE-
RRERO, enrolat al planter de C.D.
MANACOR, sera un dels pocs que
haura jugat el play-off d'ascens a 2.a

B amb clues samarretes diferents, el
C.D. Manacor i el C.D. Cala d'Or.

• L'altre cija parlàvem amb En
Joan Bosch (Busqueret), del seu ca-
call SALEROS, un dels favorits a la
clàssica més important de l'any, el
Gran Premi Nacional per productes
de 3 anys. Sort, Joan.

Marino i Moixet

VENDO MOTOR YAMAHA. Fuera
borda. Sin estrenar. Con Baal de
20 palmos de maclera enfibraclo.
Todo por 200.000 ptas.
Informes: Tel. 833063.

SE VENDE BARCA tipo llaüt ma-
Ilorquín de 34 palmos. Motor Mer-
cedes. Muy buen estado.
Informes: Tel. 825213.

VENDO PISO en buen estado, en
C/. 31 de Marzo.
Informes, Tel. 827272 (horario cle
t rabajo ).

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i Portoco-
lom. EGB, FP, BUI', COU. Espe-
cialitzats en: Comptabilitat, català,
Frances, angles, castellà, literatura
i llatí. Noves tecniques d'estucli.
Informació: Tels. 824566 - 824414.

VENDO ORDENADOR PC-AT con
programas Monitor - monocromo.
Disco duro 40MB 640 KB Rom. 2
disketeras 5 1/4 y 3 1/2. Tarjeta
Gráfica Hercules/CGA.
Informes, Tel. 582584.
Precio 123.000 ptas.

SE OFRECE MUCHACHA para tra-
bajos limpieza.
Infornics: Tel. 827145.VENDO PISO 2» izquierda, en C/.

Marian Aguiló, 35, 135 m2 . Preci a
convenir. • SE OFRECE CHICA para limpieza
Informes, Tel. 428501 (a partir de 	 o camarera.
las 21 h.). 	Informes: Tel. 827121.
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