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Setmanari d'interessos locals

Demà sert ordenat prevere
En Guillem Feliu

La comunitat cristiana felanitxera .s'ha preparat per 'viure
demà un esdeveniment molt important per a ella i per tota l'es-
glésia en general, l'ordenació sacerdotal d'un membre que des de

'fa quatre anys cOmparteix en el seu si les inquietuds pastorals,
les alegries i també les angoixes pròpies d'una collectivitat que

r intenta fer camí d'acord amb la guia de l'Evangeli de Crist.
Tota ella clones,- s'ha 'volgut impljc,ar en aquest afer, mitjan-

- '(çant distintes comissions de treball i amb una reflexió entorn a
(figura del sacerdot formulada per, alguns germans qualificats.

Demà sera el dia gran per a l'esglesia felanitxera, perquè
les 6 da capvespre a la Parròquia de Sant Miguel el Dr. Teodor
Ubeda, Bisbe de Mallorca, conferira el Sagrat Orde del presbite-
rat a En Guillem Feliu.

Tant la Comunitat Parroquial com el mateix Guillem Feliu
han fet arribar a tota la feligresía ima cordial i sincera invitació
per tal que ningú no se senti exclòs d'aquesta joia collectiva. Per
això, sien aquestes ratlles d'avui, just abans de la jornada espe-
rada, una reiteració d'aquesta convidada per a tots els feIanitxers
que se senten units a la comunitat ci-istiana.

El què ha estat la
Setmana de Música

CENTRE CULTURAL
M'Internent de Felanitx

AVUI DISSABTE, A LES 9'30 DEL VESPRE

A L'AUDITORI MUNICIPAL

El GRUP DE TEATRE de Campos

posarà en escena l'obra de Joan Mas
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L'edifici del Sindicat
a subhasta

Diumenge passat, amb el Concert
de la Coral Universitaria, es clausu-
ri l'edició de la setzena Setmana de
Música de Felanitx. Creim conve-
nient repassar el que ha donat de
sí aquesta convocatória 92.

El Concert inaugural, i com ja es
habitual, fou ofert conjuntament
per dues formacions locals: la Ban-
da de Música i la Coral de Felanitx,
amb la collaboració de la Coral Bro-
tet de Romani de Ciutat. ,La vetlada
meresqué el qualificatiu de popular;
primer per les obres seleccionades i
també pel caracter de les pròpies
formacions.

La instrumentis ta francesa Ste-
phanie Lecomte debuta en solitari a
Mallorca amb un programa de Mú-
sica francesa per a arpa. Si blé anys
enrera havia intervengut com a so-
lista amb la Simfònica a l'Audit&
rium de Palma, el públic mallorquí
no la coneixia en recital. Un concert
pedagògic, que ens permeté acostar-
nos a un instrument poc habitual.
(Recordem que l'any passat la Set-
mana va incloure un recital de clave
de característiques similars).

Quant als Concerts del trio ART-3
i el duo Noguera-Valls, el qualifica-
tiu que es mereixen es el de «cu-
nós». Unes formacions instrumen-
tals que no tenim ocasió de sen-
tir sovint: viola, clarinet i piano
(ART-3) i guiterra i piano (duo). Si
blé el trio demostra un molt alt ni-
vell (els components són solistes de

l'Orquestra Simfònica), del jove duo
podem aventurar una profitosa car-
rera.

Es norma de les grans orquestres
europees, fomentar la creació de pe-
tites formacions sorgides en el seu
sí. Així, el quartet de trompes de la
nostra Simfònica es presenta a la
vila com a grup independent, amb
un programa eclèctic, en el qual a1
costat de transcripcions d'obres sim-
fòniques hi figuraven obres escrites
expressament. Entre' les primeres
l'obertura de «La Flauta Magica» de
Mozart i d'entre les altres el «Quar-
tet 85» de Nigel Carter, (un dels so-
listes), per posar uns exemples.

Deixam pel final els dos concerts
«estrella», els que despertaren més
interés per part del públic. Ambdós
tengueren la veu humana com a pro-
tagonista. Parlam del recital de Syl-
via Corbacho i del Concert de la Co-
ral Universitaria.

Sylvia Corbacho es una mezzoso-
prano internacional, prou reconegu-
da, especialista, sobretot, en ópera
de Verdi. A Felanitx, apart d'obres
d'aquest compositor, incluí en el
programa partitures de Rossini i Bi-
zet. Explendida en tot moment, amb
una clara dicció, amb sentiment... I
ro queda darrere el pianista; Ire-
neusz Jagla, amb tres intervencions
en solitari ens demostra la seva pro-
fessionalitat; des d'aquí recomana-
ríem el Patronat de Música ii oferís
un recital com ..a--soliata, el sen. Cho-

Sembla que a Petició de la Caixa
d'Estalvis i Pensions dé Barcelona,e1
Jutjat de Primera instancia n.° 8 de
Ciutat ha resolt • treure a Subhasta
l'edifici del Celler Cooperatiu dé; Te=
lanitx I terrenys contigus, el proper
dia 2 de júnY.
, Aquesta finca té una extensió de
25.433 metres quadrats i esta valo-
rada en 95 milions de pessetes.

Hi ha remors de que l'Ajuntament ,

es podria plantejar la qüestió d'in-
tenter l'adquisició d'aquesta propie-
tat, per a la qual cosa Pequip de go-

Sebastia. Adrover va ser l'únic re-
presentant mallorquí a la cursa en
homenatge a Roy Mascobop celebra-
da a Sant Lluís. La distancia a re-
cõrrer era de 14 kms, amb succes-
sius desnivells i molta calor. Sebas-
fia 'arribà él primer de la seva cate-
goria amb un temps de 55'45". El
total de participants fou de 113.

A finals de juny SEBASTIA ADRO-
VER viatjarà a NORUEGA per par-
ticipar en el Campionat d'Europa

pin es un dels més bons que mai
no s'han sentit a Felanitx.

Els Unies noms de Vivaldi i Bach
ompliren la darrera vetlada: Joan
Company dirigí el Glória i la Can-
tada 147, en versió de la seva Coral
i d'una orquestra de cambra forma-
da a partir de la Simfònica. Aquest
programa es presentarà més enda-
vant a altres indrets de Mallorca
coincidint amb els quinze anys de
vida de la Coral Universitària.

Esplèndits en tot moment el Cor
i l'Orquestra, quant els solistes es
nota el fet de no ser professionals

vern pareix que té la intenció de
presentar la proposta a la conside-
Tació de la Plénaria.

;
Aquest edifici té un gran valor bis

tõric i àdhuc ,sentimental ,pels fela-
nitxers, ja que recorda ima de les •

époques més brii1ants i socialment,
més emprenedores de la postra• po-
blació. Es ver,que la seva adaptaeló
a qualsevol ús ha de ser Molt cos-i.
tosa pet-6, per IVItra banda, seria
molt deplorable. que es perdes per a
sempre si cau en mas de Particulars.

dels 3.000, 10.00eî Marathe), tot un
extens ventall de competicions. Li
desitjam molta sort.

TONI PEÑA, PASSA
PER FELANITX

Varem tenir ocasiór de saludar a
Toni Perla, en la seva curta estada a
Mallorca amb motiu del «Rafel
Coll». Li desitjam que tengui unes
brillants competicions nacionals i in-
ternacionals. M.A.C.

(són membres de la coral), encara
que en tot moment varen treure dig-
nament el seu paper: les dues obres'
(sobretot la cantada) amaguen frag-
ments d'extrema dificultat. De totes
maneres, podem aventurar un futur
professional a alguna de les veus.

Per acabar ens feim ressò d'un co-
mentari generalitzat entre els assis-
tents als concerts: la coincidência
d'actes a la vila resta públic a tots
ells. L'existència del Centre Cultural
hauria de servir per establir un ca-
lendari de propostes culturals.

. -Club d'Atletisme Opell'elanitx
Sebastià Adrover convidat a córrer a Menorch..



SANTORAL
Dis. 23 St. Desideri
Diu. 24 Maria Auxiliadora
Dill. 25 St. Beda
Dim. 26 St. Felip Neri
Dim. 27 St. Agustí de

Canterbury
Dij. 28 St. Germa
Div. 29 St. Restitut

LLUNA

Quart minvant dia 24

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - pelan1tx des de Pests-
cié: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 1930,
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 - Felanitx: A tes 18'30
h., excepte dissabtes 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 581922

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

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

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

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulàncies
581715 - 580051 • 580080

Servei medic d'urgències 580254
Guhrdia Civil 	 590090
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

LA COMISSIÓ MIXTA
AJUNTAMENT-UNIVERSITAT
El Conseil Executiu de la Univer-

sitat de les Illes Balears, a la reu-
nió celebrada cl passat dia 8 de
maig, va acordar nomenar com a re-
presentants de la Universitat a la
Comissió mixta Ajuntament-Univer-
sitat l'Excellentissim i Magnifie Rec-
tor, Sr. Nadal Batle Nicolau; el Vi-
ce-Rector d'Ordenació Acadèmica,
Sr. Bernat Sureda Garcia i el Vice-
Rector de Coordinació Educativa,
Sr. Climent Picornell Bauça.

Per part de l'Ajuntament, integren
Ia Comissió el senyor Miguel Riera
i Nadal, Bette de Felanitx, el regi-
dor del grup Partit Popular-Unió
Mallorquina, senyor Cosme Oliver
Monserrat i el regidor del partit
«Coloms a la Sala» senyor Bartomeu
Obrador j Adrover.

Actualment, el Departament de
Sistemes d'Informació Geografica
de la Universitat de les Illes Ba-
tears esta redactant un informe so-
bre l'Impacte Ambiental del Projec-
te de Delimitació del Sèl Urbà del
Terme Municipal de Felanitx, que li
va csser encarregat a la reunió de
Ia Comissió de • Govern del passat
dia 12.

BATLIA
Dijous de la setmana passada, va

visitar la Sala, el Pare General dels
Clergues Regulars Teatins, Rdm.
Pare Gabriele d'Arida, acompanyat
del Pare Domingo Andreu, Superior
de la Residencia Teatina de Sant
Alfons.

El Batle, tot agraint-li la visita, li
va fer entrega d'un exemplar de la
«Història de Felanitx» de Mossèn
Pere Xamena i Ramon Rosselló.

• • Diumenge, dia 10, el Batie va as-
sistir a l'acte final de la temporada
de futbol-sala, a la barbacoa «La
Ponderosa». El diumenge passat,
convidat pel President del Conseil
Insular de Mallorca, va acudir a la
dotzena Trobada de Bandes de Mú-
sica de Mallorca, que es va celebrar
a la vila de Campos.

EL CONVENI AMB L'INSERSO
El passat dia 30 d'abril, a la Di-

recció Provincial de Balears de l'IN-
SERSO, el senyor Antoni Contesti
Bosch, en representació de l'Insti-
tut Nacional de Serveis Socials, i el
Batle de Felanitx, senyor Miguel
Riera i Nadal, en representació de
l'Ajuntament, varen signar un con-
veni per a la prestació de serveis
d'ajuda a domicili al municipi de
Felanitx.

Aquests serveis, que en un prin-
cipi estaven orientats exclusivament
a la neteja dels domicilis de les per-
sones impedides, ha anat evolucio-
nant cap a un servei educatiu -cura-
liu i rehabilitador. Les treballadores
familiars aixequen les persones im-
possibilitades, tenen cura de la ne-
teja i cl vestit i fan, a més de pe-
tites cures, un recolzament psico16-
gic i educatiu.

Actualment, hi ha 22 families que

INFORMA
reben assistència, a proposta de la
responsable del servei d'Assistència
Social de l'Ajuntament, però aquest
número varia d'una setmana a l'al-
tra.

Aquest servei, fins ara, s'ha fet
mitjançant una contractació amb
una empresa especialitzada; a partir
del mes de juny, tal i com ha estat
anuncia t, l'Ajuntament comptarà
amb els serveis de tres treballado-
res familiars.

El Ministeri d'Assumptes Socials,
d'acord amb el conveni alludit, farà
durant l'any 1992 una aportació de
3.100.000 de pessetes. El conveni fi-
nalitzarà el 31 de desembre.

LES PLATGES
A la reunió de la Comissió de Go-

vern de dia 18 de maig varen esser
adjudicades les instal-lacions tempo-
rals de les platges de S'Arenal i Cala
Sa Nau per aquest estiu del 1992.
L'adjudicació s'ha fet per contracta-
ció directe per manca de temps, ja
que com s'ha dit anteriorment, el
concurs convocat en el seu dia, va
quedar desert.

Cala Sa Nau ha estat adjudicada
per 2.005.000 pessetes i S'Arenal per
1.500.000.

LA NETEJA DE LA COSTA
D'acord amb el conveni signat

amb el Consell Insular de Mallorca,
aquesta setmana se faran càrrec de
l'embarcació facilitada per aquest
organisme, les dues persones que
faran aquest servei al llarg de l'es-
tiu.

L'Ajuntament se fa càrrec de les
despeses del personal, pet -6 compta
amb una aportació econèrnica de
l'INEM. L'Ajuntament abonara el
47'5 per cent d'aquestes despeses;
l'INEM aportara un milió dues-cen-
tes seixanta mil pessetes.

S'ARRAVAL
Una vegada remodelats els jardins

de la plaça de S'Arraval i modifica-
des les zones d'estacionament dels
vehicles, la brigada d'obres de l'A-
juntament restaura les aixetes de
l'obelisc, inutilitzacies durant anys.

Per tal d'evitar molèsties als veï-
nats de la plaça, les zones d'estacio-
nament seran degudament senyalit-
zades.

Ajuntameni de Felanitx
EDICTE•

Havent de cobrir aquest Ajunta-
ment les places que a continuació
es curan, mitjançant el present es
fa públic que els interessats poden
presentar les seves instancies fins
el dia 25 del corren mes de maig a
les 12 hores a les oficines . rnimiCi-
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

lIs
interi.

aspirants hauran de presentar
una meminia de la seva tasea pro-
fessional.

Felanitx, 8 de maig de 1992.
El Baile:

- Miguel Riera i Nadal

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

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.

PORTO COLOM. ALQUILO PLAN-
TA BAJA. Todo el año. Con rete-

, rencias.
Informes: Tel. 465872.

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

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.

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

ES VEN RENAULT 4 L PM-AX.
Informació, Tel. 580634 (matins).

LJ AIL

Restaurant BON PORT
C/. Pizarro, cantonada C/. Ch urruca Tel. 825247

Vos comunicam que per aquesta tem-
porada hem CLIMATITZAT el local.

I vos rceorilain 	 lenini oberl sempre i que feim 	 ezista
(le inenjars per emportar-se

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ



El pavaNi Eitz, SElears do, i`NiaT2

el CEL de les ILLES BALEARS ÉS a l'EXPO de SEVILLA
gràcies a les fotografies de Biel Bennasar

fotografies realitzades als laboratoris Bennasar

C/. Major, 5
Felanitx
Tel.: 58 03 14

C/. Amistat, 4
Manacor

Tel.: 55 18 35

*I/v*4AI 4.!..tr:VI.W!:411:>4":1"
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La majoria dels que han visitat
l'EXPO'92 —ja sobrepassen alguns
centenars de felanitxers que hi han
viatjat— convenen en l'opinió de que
el pavelló de Balears gaudeix d'una
gran personalitat. La seva estructu-
ra, plantada al bell mig d'un estany,
guarnida amb les dues grans veles
llatines i el haut palangrer, esdeve
una imatge original, fàcilment asso-
ciable al missatge de mediterrand-
tat que es vol transmetre. A la seva
constitució hi son presents uns ele-
ments emprats amb prodigalitat
dins aquesta mostra, però que són
precisament característics del mo-
ment cultural i tècnic que vivim. La
fotografia i la imatge projectada i el
sia, son els vehicles d'informació mes
emprats i que, al costat d'unes pe-
ces de Valor artistic o histèric relic-
'ant, pretenen donar una semblança

aproximada de les nostres illes.

En el pavelló de Balcars s'hi res-
pira sobrietat, els elements estan
prou isolats per no interferir-se i
s'encaixen (tins un interiorisme intel-
ligent creat pel nostre paisà Miguel
Sagrera. Tal vegacla hi ha absències,
però riles val aixi que un acaramu-
llament empalagós. S'aprofita amb
encert el trajectc de la cabina-as-
censor per a informar el visitant
amb un audiovisual a triple gran
pantalla, realitzat per «Video U».
La planta intermitja es singularment
interessant, sobre tot perquè esta to-
talment folrada de transparencies
fotogràfiques amb el cel i les cos-
tes balcars. És una obra magnifica
del nostre company Biel Bennassar,
que li ha valgut gairebe l'admiració
general.

Aquest treball ha absorbit més de
dos mesos de feina i ha requerit uns
400 metres quadrats de fotografia,
un vertader record. El sótil esta for-
mat per més d'un miler de quadrí-
cules dc 76 centimetres dc banda i
en el seu muntatge hi ha interven-
gut l'empresa local Cristalería Fela-
nitx.

A la planta superior, destinada a
restaurant, es fa especialment pale-
s-a la bona ma de Miguel Sagrem,
que ha tret un partit excellent del
sótil inclinat acristailat, provist
d'estors de roba mallorquina de rat-
Iles blaves que protegeixen de l'in-
tens sol meridional. Tota la llenceria
i tonalitats ambientals estan clins la
gamma ciel groc.

Tornant al que dèiem al principi,
el pavelló esdeve molt digne i així
ho ha reconegut la major part de
l'opinió expressada en els mitjans
de comunicació, que no es minsa en
aquestes altures. I això ens afalaga
perquè en aquesta obra. hi ha l'em-
premta, la tasca ben feta d'alpins
felanitxers: En Miguel Sagrera, en
Biel Bennassar, en Jaume Mir Obra-
dor i en Miguel Oliver Reus de «Vi-
deo U» i l'empresa Cristalería Fe-
lanítx.

I també hi es present l'art d'al-
guns felanitxers, tot i que l'obra de
Miguel Barceló hi es absent. Algunes
escultures de Jaume Mir, ceràmica
d'Angela Bennasar de l'obrador de
Ceràmiques Mallorca. I , entre els lli-
bres que verem a les prestatgeires
sobre temes americans collegírem
tumbe cl llibret que sobre el Bisbe
Puig enllestí no fa gaire En Fran-
cesc Riera.

Vaja, que pels felanitxers, la visita
al pavelló balear ens depara algunes
íntimes satisfaccions, no cal que en
facem crides però si que ho cele-
brem entre nosaltres. No en manca-
ria d'altra!

TRABAJO TODO EL AÑO

Necesitamos personas con
conocimientos P.G.C. y
nociones de INFORMATICA.

RENAULT FELANITX
Tels. 581984-85.

[fibre de pemes
Diumenge passat, a Sant Joan, tin-

gué lloc la presentació ciel llibre
«Poemes i endreces a la Verge de
Consolació», una selecció depoemes
que han estat guardonats a qualcun
dels certamens poetics dc la Mare de
Deu de Consolació, que des cle l'any
1972 ha vengut convocant cl Centre
Cultural de Sant Joan amb motiu
de la festa del Quart Diumenge.
Aquesta presentació fou a carrec de
Cartes Costa i s'emmarca dins un
acte que s'obri amb un concert de la
Coral de Sant Joan i que tanca Ma-
ria Antònia Munar, titular de la Con-
selleria de Cultura, patrocinadora de
l'edició.

En cl llibre hi figuren poerpes de
clos autors felanitxers, Joan Maimó
i Jaume Oliver, eis quals llegiren du-
rant l'ucte una de les seves compo-
sicions.

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

Dos nous llibres de
Miguel Bauçà

L'Editorial Empúries trecrue a
llum el mes passat dos nous títols
de l'escriptor felanitxer Miguel Bau -
ç. . Es tracta de «El 'ellard. L'es-
carcellera» en norm Ilya i 11crept's-
cle erica esteles» en poesia.

Amb aquestes dues obres sembla
que Miguel Bauça ha encetat una
nova etapa que tendria com a fron-
tera arnb la seva obra anterior la
novc1.1 ; , “1,•estuari», guativadora d a l
premi ¿Sant Joan» de Party passat.

Aquests títols foren clues de les
novetats que figuraren a la festa ciel
llihre celebrada diumenge passat.

VENDO APARTAMENTO
ZONA SA PUNTA

Porto-Colom
3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, terraza, jardín y piscina.

TEL. 827294

PM-BD
• PM-AX

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

Concesionario:

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

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

Vehículos de ocasión
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El General dels Teatins a Felanitx
La setntana passada realitza lu vi-

sita canõinca a la casa teatina de
Felanitx el prepósit general de l'Or-
de P. Gabriel d'Aricla.

Durant els dies que resta entre
nosaltres el pare d'Arida —de d i-
lluns a dissabte— es reuni amb les
dues comunitats, la de Sant Alfons
i la de les Religioses Teatines, aixi
com amb els professors del Collegi,
membres de la Creuada, de les Con-
fraries i la Capella Teatina —de la
quai escolta un breu concert—.

Tombé complimenta el Rector de
Ia Parròquia i el Batle i volgué visi-
tar els temples ciutadans, el Santua-
ri de Sant Salvador i d'altres indrets
de la nostra contrada.

El P. d'Anca es italià per?) ha exer-
cit el seu ministeri sacerdotal du-
rant 31 anys en el Brasil. 8s una
persona molt senzilla que s'ha inte-
ressat malt per les comunitats de
Mallorca i en general ha mostrat una
gran preocupació per conèixer les
nostres terres. Va manifestar lu bo-
na impressiú que se'n duia de les
comunitats teatines de Felanitx, del

de la nostra població en ge-
neral.

Avui clissabte i com a colofó de la
seva estada de tres setmanes entre
els germans teatins dc Mullorca, a
Son Espanyolet s'havia de celebrar
una assemblea.

- •
(Setmana del Llibre Infantil i
Juvenil

A instancies del Grup de Treball
de Catalã del C.P. «I. Joan Capó»,
el Centre Cultural organitza la
«SETMANA DEL LLIBRE INFAN-
TIL I JUVENIL» dcl 25 al 29 de_
maig.

A mes de la mostra i venda de lli-
bres, el divendres, dia 29 de anaig
a les 20,30 hores, al Saló d'Actes de
Ia Casa de Cultura, actuarà la Coral
Infantil del Collegi «I. Joan Capó»
i el professor de la UIB D. Josep
A. Grimait dira unes paraules.

Hi sou tots convidats.

Festa del Llibre a l'Institut de
Batxillerat 	 .

El passat divendres dia 8 de maig,
l'Institut de Batxillerat va celebrar
Ia  Festa del .Llibre, sota l'organitza-
ció ciels seminaris de Llengua i Li-
teratura.

Els Alumnes dc BUP assistiren, a
l'auditori municipal, a una sèrie
d'actes.

En primer lloc, l'escriptor Gabriel
Janer Manila va donar una conferên-
cia sobre la llegenda de Sant Jordi.
Després es va fer l'entrega de pre-
mis als guanyadors del concurs lite-
rani i, per finalitzar, hi va haver un
recital de poemes de Na Catalina
M.  Sala, recitats per ella metteixa i
per la coneguda actriu i rapsoda Ca-
talina Valls, mb l'acompanyament
del pianista Xus Barrachina.

Cal destacar com a moments més

emotius l'entrega de premis i l'en-
horabona donada per Na Catalina
Valls als alumnes pel seu comparta-
ment i interès.

Nova Junta de Govern de la Llar
de la Tercera Edat

Dilluns passat queda constituïda
Ia nova Junta de Govern de la Llar
de la Tercera Edat de l'INSERSO
de Felanitx. Assistiren a l'acte de
constitució el Director Provincial
Antoni Celestí i l'assistenta social
de la Direcció Provincial Concha del
Ojo.

Com sabran tal veguda els nostres
lectors,- a l'assemblea convocada dar-
rerament per elegir els nous càrrecs
de govern no hi fou presentada cap
candidatura, de manera que la nova
junta continuera sota la presidencia
de Rafel Rosselló per be que ha so-
fert una reestructuració, quedant de
Ia següent manera:

President, Rafel Rosselló Adrover.
Vice-President, Teoclor Riga Veny.
Secretari, Joan Estelrich Prohens.
Tresorer, Josep M.a Mascaró Pa-

Meer.
Vocals.— Antoni Barceló Bauza,

Josep Covas Gelabert, Joan. Forteza
Fuster, jerônia Julia Siquier, Joan
Obrador Ballester, Maria Piña Vi-
cens i Miguel Sastre Julia.

Exposició de copinyes i cornets
Des de dissabte passat es troba

oberta a la Casa de Cultura una ex-
posició de copinyes i cornets de mol-
lusc, una mostra que recull mes de
tres mil exemplars de la importan-
tíssima collecció d'Eladio Torres.

No cal dir que es tracta d'una ex-
posició molt interessant, on les per-
sanes que tenen gust i curiositat per
aquestes cases s'hi Poden passar una
Ilarga estona.

Si els visitants tenen la sort de
trobar-hi el colleccionista Sr. Torres,
encara gaudiran mes de la mostra,
car aquest senyor, amb els seus vas-
tissims coneixements de la materia,
ofereix unes explicacions que fan
molt suggestiva la visita.

La mostra restarà muntada fins
demà a vespre.

XII Trobada de Bandes de Música
Diurnenge passat, Sc celebra a la

veïna població de Campos, la XII
Trabada de Bandes de Música de
Mallorca, a la qual assistí, natural-
ment, la Banda de Música de Fela-
nitx.

Aquest aplec anyal es fa sota els
auspicis del Conseil Insular dc Ma-
llorca.

Pere Estelrich parla sobre les
cantates de Bach

Dijous de la setmana passada, el
nostre company i collaboraclor Pere
Estelrich i Massuti, vertader expert
en qüestions musicals, ens oferí una
exposició sobre les cantates de Bach
i en especial sobre la 147 que havia
d'interpretar poc després de la Co-
ral Universitt -ia juntament amb l'Or-

questra de Cambra de la Simfònica.
En Pere Estelrich comença per

recardais l'itinerari professional
Bach i tot seguit, aidant-se de l'au-

cxplica les característiques de
Ia cantata. Ho feu amb llenguatge
planer i de forma força didactica,
de manera que els que escoltaren
l'exposició disposaren d'unes refe-
rencies excellents per poder assabo-
rir millor el concert de doenda de
Ia Setmana de Música.

Teatre
El proper divendres dia 29, a les

930 del vespre, a l'Auditori Munici-
pal el Taller de Teatre de l'Institut
de Formació Professional posarà en
escena l'obra «Juventud: modo de
empleo», espectacle de creació col-
lectiva dels alumnes i del professor
J.V. Pérez.

L'entrada es gratuïta.

Avui, teatre a l'Audittri
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a l'Auditori Municipal, el Grup
de Teatre de Campos, ens oferirà
l'obra de Joan Mas «La Seu plena
d'ous», la història de la familia d'un
mercader autoritari i mal de sofrir
que per tal d'aconseguir els seus
propòsits fa passar els seus parents
per un cos d'agulla. Dirigeix aquest
grup el nostre paisà Antoni Picon.

Grup de Treball de  Català
C.P. «Inspector Joan Capó»

Es convoca a tata persona que es-
tigui interessada en obrir una dele-
gació de l'Obra Cultural Balear a Fe-
lanitx, a una reunió que tindrà lloc
a la Sala de Professors del C.P. «1.
Joan Capó», el proper dia 27 de maig
a les 21,30 hores.

LA COORDINADORA

Festes de S'florta
Demà diumenge dia 24 de maig,

passejada amb moto d'un recorre-
gut aproximat de 150 km. Dinar al
Port de Pollença. Concentració a la
plaça i sortida a les 11 del mati.

Dissabte dia 30 de maig, a les 18
h., partit amistes de categoria in-
fantil: S'Ilorta-Porreres.

Delegació d'Acció Social de
Caritas, demana:

Picapedrers i mestres picapedrers
que puguin i vulguin ajudar a fer
una bona obra. En que sigui unes
hores per setmana.

Tómbola Esplai—MIJAC
Els números premiats en el sor-

teig de viatges són els següents:

Viatge Porto Cari (papereta gro-
ga), número 684.

Viatge Felanitx Tours (paperetct
rosa), número 012.

El Club d'Esplai «Albado» i el MI-
JAC vos donen les gracies per la
vostra collaboració

Creuada de ¡'Amor Divi
CLOENDA DEL MES DE MARIA
El dissabte que ve, dia 30 de maig,

tinclra Hoc a Sant Salvador, la cloen-
da del Mes de Maria.

A les 7 del capvespre es cantaran
Vespres de la Mare de Deu i segui-
Ta una Eucaristia que celebrara el

P. Antoni Bonet, C.R., qui dira la.
humilia. Cantara la Capella Teatina.

Es convida tots els fidels i d'una
manera especial els creuats, a qui
es prega (lue assistesquin acompa-
nyats dels seus familiars.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
BALL.— Dimecres dia 27, a les

5'30 del capvespre, a la Llar, ame-.	 . 	 _
nitzat per Jordi.

TALLER DE CUINA.— Divendres
dia 29, a les 5 del capvespre, a car-
rec de Maragalida Mulet.

Centre de Salut—Felanitx
COMUNICAT

..A partit de dilluns dia 25, comen-
çarà la seva consulta el nou pediatra
Dr. Antoni Marco, el qual es repar-
tira els cupos amb el pediatra Dr.
Mustafa Al-Helwani.

Els toms que seguiran seran els
següents:

Dr. Marcó: Tendra els cupos dels
mctges Margalida González, Carmen
Garcia, Antonio Serra, Cristòfol Co-
vas_ i Raúl Alvarez, i passara con-
sulta cada dia demati, excepte el di-
jous que ho fará l'horabaixa.

Dr. Al-Helwani: Tendra cura dels
cupos ciels metges Miguel Vidal, Jo-
sep Orriols, Ovidio Herrero, i Lluís
Morant. Passara consulta els dilluns,
dimecres i divendres fins a les 12 del
migdia, seguint ,en la seva consulta
al Port i eis dimarts horabaixa i els
dijous de 8'30 a 15 hores.

MIJAC
COMUNICAT

Vos recordam que dema diumen-
ge, a les 6 del capvespre, tindrà Hoc
a la parròquia de Sant Miguel, l'or-
denació sacerdotal del diaca Guillem
Feliu i Ramis, al qual feim arribar
Ia mes cordial enhorabona i aprofi-
tam l'avinentesa per agraïr des d'a-
questes planes el treball de totes
aquelles persones que amb la seva
collaboració dessinteressadah a n
ajudat al lluïment i esplendor de la
festa.

MIJAC

Pluviometria de S'Horta
Les quantitats de pluja registra-

des a S'Horta durant el passat mes
d'abril, foren les segiients:

dia 4 	 6,4 litres
(lia 5 	 6,9
dia 6 	 0,8
cija 7 	 0,3
dia 8 	 11,5
chia 9 	 2,7
dia 16 	 8,9
dia 17
dia 29 	 13

Aixi doncs, tot sumat ens dalla un
total de 53,7 litres d'aigua per me-
tre quadrat.

Cal destacar, com a curiositat que
la precipitació del dia 16 a l'hora-
baixa fou en forma de neu granula-
da, deixant un mantell blanc que
pcsteriorment es fougue. La tempe-
ratura en aquell manient era de 2
graus, per tant el fred se sentia
força.



ITAL BALEAR

Ventas y
servicio

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

CAMBIOS DE ACEITE EN GENERAL

REVISIONES PARA ITV

PIEZAS ORIGINALES
SIMONIZADO DE VEHICULOS

Via Ernest Mestre, 43
	

Tel. 583070 	 FELANITX

LosMejoresMuslosdelVerano
Por muchas Raciones

RUJIENTE Y S.ABROsO

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

rápido y sano.
la playa.

Estamos a tu servicio en:

CAFETERIA "MAY"
C/. S'espalmador

Ca!a Ferrera
Cala D'or

FELANITX

EI Gabinet de Tertilifitigia: Uil Are servei al
vostre abast

Tombats a la molsa

ISAAC ASIMOV
Genial i complet, aquests serien els dos qualificatiess que minor defi-

nirien el modern pare de la novella de ciência-ficci6. Isaac Asimov (1920-
1992), però, no es dedica exclusivament a l'especulació imaginativa. També
dedica la seva vida i la seva obra a la divulgació científica, técnica i his-
tórica. Era un home complet a qui agradava llegir i escriure, adquirir co-
ncixements i donar-los a conèixer.

Jo, robot va sec el primer !fibre que vaig Ilegir de l'escriptor nord-
arnerica i he de dir que aquella primera lectura m'entusiasma. D'altres
llibres cl seguiren, però Asimov escrivia i publicava amb una velocitat
superior a la que jo podia adquirir els seus llibres.

En el camp de la ciència-ficció, crea escola, vocabulari i, fins i tot, les
anomenades Tres lleis robbtiques (Manual de Robbtica, 56a. edició, any
2058), que d'altres (tutors han incorporat als seus arguments.

La fantasia futurista d'Asimov sembla cada cop més real, a mesura
que avancen els anys, la tecnologia i la ciência. No era un endevinaire,
simplement &dui, umb els coneixements que posseïa que no eren pocs,
cap on podia anar la Humanitat, tractant d'imaginar un futur millor, on
la ciência i la tècnica estarien al servei dels homes i no a l'inrevés.

Asimov ens ha deixat. La ciência-ficció actual (no sols l'escrita, sin.)
també l'audio-visual) li deu molt. Part del futur que imagina el tenim
sra. Anar, però, pel cairn més convenient no es qüestió d'imaginació, sinb
de voluntats. L'escriptor que recrea el passat, explica el present i imagina
el futur, volia un món millor que, lamentablement, encara esta massa
!luny del nostre abast.

Antoni Roca

El Cabinet de Terminologia, colla-
borador del Centre de Terminologia
TERMCAT, s'ha creat gracies al
conveni de cooperació que es va sig-
nar cl 29 de genet- de 1991 entre la
Conselleria de Cultura, Eclucaciú i
Esports i la Univcrsitat de les Dies
Balears, amb la finalitat de coordi-
nar i potenciar les iniciatives en cl
camp de la terminologia en l'àmbit
de les illes Balcars.
FUNCIONS

D'acord amb cl conveni de crea-
ció, el Gabinet de Terminologia du-
ra a terme, directament o en coor-
dinació amb cl TERMCAT, les acti-
vitats següents:

— atendre les consultes termi-
nológiques

— planificar i coordinar la re-
cerca terminológica

— vehicular la supervisió i la
normalització ciels termes catalans

— mantenir la comunicació in-
formàtica amb el banc d dadees ter-
minológiques del TERMCAT

— difondre la terminologia
— difondre els criteris metodo-

lògics per elaborar diccionaris i
vocabularis

— atendre les necessitats de for-
mació &Is especialistes en termino-
logia.

Les activitats dei Gabinet de Ter-
minologia es duen a terme amb les
aportacions materials, econòmiques
i de personal de les dues institu-
cions que l'han creat.
SERVEIS
Servei de consultes puntuals

El Gabinet de Terminologia ofe-
reix un servei de consultes a fi de
cobrir les demandes terminológi-
ques puntuals dels usuaris. S'adreça
fonamentalment a tots els profes-
sionals que treballen en qüestions
lingüístiques (correctors, traductors,
assessors lingüístics, etc.) i, en ge-
neral, a qualsevol persona que es
trobi amb dubtes terminológics que
afectin un terme o un grup restrin
git de termes pertanyents a qualse-
vol area d'especialitat.

L'usuari es pot adreçar al servei
de consultes utilitzant mitjans orals
—telèfon o presencia directa en el
centre— o be escrits —correu o te-
lefax—. Per norma general, s'adme-
ten, com a maxim, deu consultes
per cada trucada. Si l'usuari O. una
llista mes llarga de termes per con-
sultar, es recomana que ho faci per
escrit seguint els criteris següents:

1. Sempre es preferible de pre-
sentar els termes en forma de llista
i ordenats alfabèticament.

2. Convé facilitar tanta informa-
ció aciclicional com sigui possible:
contextos, equivalències en altres
Ilengties, definicions, etc. També
són molt valuoses les propostes de
l'usuari per a la normalització dels
termes consultats.

3: En cas que cl document que
calgui revisar no sigui una llista,
sinó un text, convé subratllar els
termes dubtosos o be marcar-los
amb un retolador fluorescent. AixO
redueix considerablement el temps
de revisió.

La collaboració dc l'usuari
molt important per poder resoldre
satisfactòriament les consultes..,;_

Un aspecte que cal tenir en comp-
te és que en el servei de consultes
no es fan corrcccions de tipus gra-
matical ni traduccions de textos.
Secció de terminologia sectorial

El Gabinet de Terminologia, en
coordinació amb el TERMCAT, duu
a terme el seguiment de treballs
terminológics. Les propostes .. d'a-
quests treballs poden provenir del
mateix Gabinet o d'altres institu-
cions i empreses, tant públiques
com privades.

A més a més, aquesta secció ofe-
reix:

— assessoramnet sobre la meto-
dologia per elaborar diccionaris i
vocabularis especialitzats

— informació sobre recerques
terminolOgiques en curs d'elabora-
ció

— assessorament sobre criteris
lingiiistics que han de complir els
termes en català

— organització de programes de
formació en terminologia.

Servei de documentació
El Gabinet de Terminologia pro-

porciona informació bibliogràfica
d'interês terminológic sobre qualse-
vol area d'especialitat. Per a aquest
fi, el Gabinet disposa d'un fons do-
cumental informatitzat.

Per accedir als serveis del Gabi-
net de Terminologia, cal adreçar-
se a:

Gabinet de Terminologia
Edifici Sa Riera
C/ de Miguel dels Sants Oliver, 2
07001 Palma
Tel.: (971) 173062 i 173015

(contestador automatic fora
d'horari)

Telefax: (971) 758798
Horari: de 8 a 15 h.

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

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Gr„, Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios

C. Costa Llobera,-6
	

Tel. 827265'

VENDO ORDENADOR PC-AT con
programas Monitor monocromo.
Disco duro 40MB 640 KB Rum. 2
disketeras 5 1/4 y 3 1/2. Tarjeta
Gráfica Hércules/CGA.
Informes, Tel. 582584.
Precio 125.00G ptas.

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i Portoco-
lom. EGB, FP, BUP, COU. Espe-
cialitzats en: Cornptabilitat,
francès, angles, castellà, literatura
i Haft Noves tècniques d'estudi.

Informació: Tels. 824566 - 824414.



Dods hcry todos los que quieran

passim proar el nuevo Tipo, dar

una o mil vueltas en el, ponerlo a

prueba. comprobar su COIISUTO o

medir sus prestaciones. Ater-

quese a su oancesiona•lo, pida

una cita y pruebe un coche que

lo incluye todo desde 1-187.000

pesetas. Precio Lave en Mano:

IVA, transporte, matriculación.
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EL CONVENI CREU ROJA
AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Felanitx i l'As-
semblea Autonómica de la Creu Ro-
¡a Espanyola dc Balears han reno-
vat cl conveni subscrit per les dues
entitats el dia 2 de gener de l'any
1991, per un any mes. El conveni fa
referència, en primer lloc, al Progra-
ma d'Atenció de Primers Auxilis
que queda ratificat.

L'Assemblea Autonômica de la
Creu Roja incrementa la seva acti-
vitat al municipi mitjançant el pro-
grama de Tele alarmu domiciliaria
que ha asignat a l'Ajuntament 10
aparells installats a altres tants do-
micilis a proposta dels Serveis So-
cials de la Corporaciú. Finalment,
durant el 1992 se desenvoluparà
també un programa d'atenció als
drogadictes i alcohòlics i les noves
families.

L'Ajuntament fa una aportació
per les activitats abans resenyades
que suma en total 3A35.000 pesse-
tes.
EL PADRO

Segons el padró municipal d'habi-
tants, la població de Felanitx amb
data de 31 de desembre ciel 1991, va

quedar quantificada en 14.180 habi-
tants, dels quals 7.026 sán homes i
7.154 dones. La població de Fela-
nitx, l'any 1988, era de 14.023 habi-
L■nts; el 1989, de 14.368, i el 1990,
de 14.254.

L'ASSESSORA LINGUÍSTICA
MUNICIPAL A LA VIII TROBADA
D'ESCOLES MALLORQUINES
A ALCUDIA

Amb motiu de la VIII Trobada
d'Escoles Mallorquines, q u e en-
guany se celebra cl passat dia 10 de
maig a Alcúdia, els assessors lin-
giiístics dels ajuntaments de Mallor-
ca hi participaren per tractar el seu
.paper coin agents de normalitza-
ció lingüística i la seva relació amb
els centres • que fan l'ensenyament
en llengua catalana.

El grup d'assessors es reuní a l'A-
juntament d'Alcúdia, de les 10 a les
13,30 hores i tractaren temes com
la problemàtica comuna i la concre-
ta dels diferents ajuntaments, ini-
ciatives i experiències noves i d'es-
tablir una collaboració entre ells.

Quant a la seva relació amb les
escoles, en un principi i básicament
seria d'oferir la informació que dis-
posam com a servei lingüístic i que
cada ajuntament estudias les seves
possibilitats de cara al finançament
del material en català.
DONACIÓ DE SANG

Els dies 4 i 5 d'aquest mes, al
Centre de Salut de Felanitx, el Banc

de Sang de Balears va rebre dona-
cions cie les persones que havien es-
tat avisacles pr&siarnent.

El total de donants va esser de
181 persones. 158 varen poder fer la
donació, mentre que les restants va-
run esser convidades a fella en una
altra °cask") ja que no es trobaven
en les millors condicions.

ELS TELEFONS
Els veïnats poden cridar a l'Ajun-

tament mitjançant els telèfons nú-
meros 580051, 580080 i 580365. Si in-
teressa contactar amb la Policia
Local poden cridar al número
582200.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
- - Derbi - FDS
— Honda Clill 600
- - Variant Star
— Vespinos varios
— BMW K 75

CJCLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580253
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

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

Ajuntament de Feltx
EXTRACTE DELS ACORDS DE
LA COMISSIÓ DE GOVERN
REUNIDA EL DIA 4 DE MAIG

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

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

S'aprovaren 13 factures.
S'aprova un erpedient de moclifi-

cació pressupostaria per generació
de credit.

S'acordà prorrogar el contracte
amb Intress del servei d'ajuda a do-
micili.

Es concedí Ilicencia al Sr. Cristà-
bal Adrover Mestre i Catalina Cer-
dà Monserrat per a la construcció
d'una vivenda rústica al polígon 31,
pa rcella 202-D.

Es concedí llicncia al Sr. Juan
Guardiola Vaguer per a la construe-
ció d'un edifici de local i vivenda al
c/ Zavella,' 65.

Es concedí Ilicencia al Sr. Nicolas
Forteza Pomar per a l'addició d'un
traster a l'edifici del c/ Santueri,
39.

Es concedí llicència al Sr. Adrian
Sevilla Alique per a l'addició de
dues vivendes a la planta tercera de
l'edifici del c/ Alonso Rodriguez, 8.

S'assessorà el Sr. Batle en afers
de la seva compeOncia.

Acaba la sessió a les 20 hores i 30
mi nuts.

JAUME ANDREU
REPORTAJES EN VIDEO
REPORTAJES

INDUSTRIALES
MONTAJES PARA

AFICIONADOS
MONTAJES 8 y Super 8

(cine) a video.
C/. Major, 17 - Felanitx.

EL TIPO LE DA MIL VUELTAS
AL QUE QUIERA.

RELLOTGERIA BRUJULA
C/. Miguel Borcloy, 3

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

AIXI COM EL NOSTRE EXTENS ASSORTIMENT EN

joieria fina i objectes de regal
Tel. 580231 Felanitx

PRUEBELO. SE LO PRESTAMOS.

NUEVA GAMA TIPO WIMEI
Cooceuonarie Of

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

Impuesto municipal, placas de

matricula, gastos de gestoria.

IDENTI FIAT, 2 anos

de FIAT ASSISTAN-

CE y promoción.

MOB
1111 PI I s

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS -- TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS
Cantal, 4 - Tels 583459 v 827182 	 07200 FELANITX

L---MOREY
el2ctránica-1
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Vehículos de ocasión

10111) OBION
F0111) SIERRA
FORD FIEsTA
Fowl) FiEsTA

FIEsTA
LANCIA PIIISMA
SEAT PANDA
FUI('ONETA C-15 I)
11 ENA [LT F-ti

II-FN
PM-A.1
I'M-M
A-AM
PM-AM
PM-AW
PM-Al:
PM-AS

MOTOR FELANITX
P. R. Hull, 18 y Mons° BodriAticz.‘5 - Tel. 580331

FELANITX

Creim que hi ha terra

CAL QUE SERVEIXIN

Sr. Director:

La setmana passada, a una carta
dirigida a aquest setmanari, un tal
Antoni A., sembla que s'escandalit-
zava clavant la possibilitat de que
els grups municipals del PSOE, el
PP i En Bono, s'haguessin posat
d'acord per fer les obres de reposi-
ció d'asfalt dels carrers de la part
de la Capella del Port abans de l'es-
tiu, per a la qual cosa, deia, que
passaven per damunt d'alguns requi-
sits legals.

A mi, hi ha coses que m'escanda-
litzen molt -mes, com és ara el fet
de que precisament per la incapaci-
tat de posar-se d'acord, la nostra
població, juntament amb la d'An-
dratx, sia de les més endarrerides
de tota que Felanitx no dispo-
si de cap pista poliesportiva cober-
ta, que el començament de la resi-
dencia de la tercera edat s'hagi ajor-
nat tant, que no tenguem s5I indus-
trial per a oferir als empresaris i
un llarg etcetera que és la conse-
qüência de no haver sabut POSAR-
SE D'ACORD - fins ara els nostres
governants per a qüestions vitals
per al desenvolupament del nostre
municipi. També m'escandalitza que
un grup politic que ha estat votat
per un sector de la població perquè
sigui present a l'Ajuntament, pel fet
-de que les coses no roden com ell
voldria, se n'escapolesqui.

Jo, al contrari d'Antoni A., cele-
braria de bon de veres que el PSOE,
el PP i En Bono, i fins i tot els. ' 7
CALS, es posassin d'acord d'una pu-
nyetera vegada per solucionar algu-
na de les qüestions que reclama la
nostra població, malgrat bagueSsin
d'avançar-se a certs terminis legals.
I ho dic sense cap mena d'empeguei-
ment. Que no som tan ingenu com
per VENERAR fins a limits heroics
una nonrmativa que tanmateix esta
plena de Ilacunes i espitlleres que
semblen deixades aposta perquè els
vius de sempre se n'aprofitin.
No facem, doncs, el boig i aprofi-
tem el maxim les possibilitats per
aconseguir per la nostra comunitat
tots els beneficis que es pugui. És
aquest un deure de qualsevol politic
minimament conscient de la seva
responsabilitat envers de la comuni-
tat que serveix, ja que al cap i a la
fi esta al servei del poble i no al
del seu amor propi.

Si no són capaços de fer-ho així,
més val que se'n vagin a ca seva.
NO SERVEIXEN.

Bernat

REFORMA CIRCULATORIA DE LA
PRIMAVERA DEL 92

No es estrany que no hi hagi pa-
pers a la bústia de suggerencies de
Ia Sala.

S'han expresat algunes opinions
sobre aquest tema a les que hi vol-
dria afegir la següent.

S'hauria de veure la circulació de
forma global i no per barriades.
S'haurien d'estudiar itineraris i no
carrcrs aVilats. Un cop estudiat i
proposat a l'opinió, emprendre la
reforma en conjunt i no corn qui
posa pegats ara aqui, ara alla. En
aquest tema hi entren en considera-
ció entre d'altres qüestions, els apar-
caments, les hores punta, la situa-
ció de les escoles i d'altres Hoes de
confluencia ciutadana així com cir-
cumstancies especials, com la pluja
o esdeveniments tradicionals.

L'objectiu, en definitiva, es facili-
tar, i donar facilitats i no s'aconse-
gueix solament restringint. I man-
co restringint a trossos o per parts,
afectant de forma desigual a grups
de ciutadans.

Puntualment, la reforma del car-
rer de ses Eres ha estat molt ino-
portuna, al manco si se sabia que
s'havien de fer obres al carrer de
Santueri. •

Si es dóna per bona la circulació
cap a dalt del carrer de ses Eres,
perquè aleshores no es fa d'una di-
recció el carrer de Santanyí?

Per altra banda, encara no m'ex-
plic la manera d'entendre la feina
de la brigada i dels seus comanda-
ments, ja que es molt simptomàtic
haver de pintar els passos de zebra
a la una del migdia, en el moment
de més confluencia de cotxes al car-
rer, provocant embussos circulato-
ris, perjudicis trepitjant les pinta-
des fresques, i municipals havent de
fer extres.

Per acabar nomes voldria puntua-
litzar que els rètols, cartel's, o se-
nyaLs informatives s'han;.d'entendre
al primer cop d'ull, i encara que ens
hi haguem acostumat, n'hi ha que
semblen jeroglífics.

Un marxant de comerç

EL PER QUÉ DEL GRUP CABRIT

El passat dia 15 a vespre, se reu-
niren a Can Moix, prop de mig cen-
tenar de persones amb motiu de la
presentació oficial del Grup Excur-
sionista Cabrit.

Havent sopat i un cop feta la pre-
sentació, se preguntà el motiu la
feinada que s'ha fet per aconseguir
Ia federació del Grup Cabrit. I es
clar, homes joves i empegueIdors
con són en Xorret, en Perdiu, en
Calça i en Punta, no s'atreviren a
contestar. Ja ho fare jo per a ells:

És per entretenir ses nines
i passar-s'ho bé,
per-6 els ha sortit un esparver
que té es cap com una anca,
les espanya sa potranca
i les fa es joc malbé.

Sota una mena de tipus (1), To-
meu, et don les gracies per publicar
aquesta carta al mitja que tan en-
certadament dirigeixes.

I fins a sa pròxima
en es Galatzó,
on beurem vi
i menjarem panada,
farem una codolacla
i cantarem qualque cançó.

Decaborit ( 1 )

Pere Tascó
(1) Dites de Cabrit

Ho creiem amb cent fonament.
acostumam a fer afirmacions suïci-
des ni exposam sa nostra reputació
de qualsevol manera. Som seriosos
abastament i no escatimam esfor-
ços quan gosam cixamplar s'horitzó
cultural de sa gent que, encara, creu
una mica amb allò que representam
amb ccrt orgull i alegria. Per res del
món, per res nat, gosaricm amollar
afirmacions que no poguessin resis-
tir proves i comprovacions i mal
s'ha donat es cas que, davant un
ximple dubte no esqueixassim es pa-
pers on hi havíem escrit qualque
cosa que ens havíem pensat que era
probable. No anem de probabilitats
ni d'aproximacions. No ens refiem
mai d'assumptes boirosos ni del que
hem sentit a dir.

I, s'altre diassa, un des nostres,
pot ser es millor, va pegar un crit
que va fer més renou que sa sirena.
Va esgarrifar tant que ets alots es
pensaren que s'havia acabat s'esbar-
jo i acudiren a ses classes dant-se
colzades i sempentes com esta ma-
nat. Fins i tot tres o quatre profes-
sors, ara no sabria dir-ho amb cer-
tesa, també es posaren sa ma a sa
butxaca cercant ses claus de s'aula.
Tenguerem sort que no hi hagués
per alla, cosa extranya, s'inspectora.
Aixi mateix li ho hauriem explicat i
creim, sincerament, que ho hagués
compres tot d'una.

Es mesquí, encara que no íos en
Rodrigo de Triana, ho va fer tan be
com ell. Com si fos en Tarsan o es-
tas foil crida: TERRA! ts Terra!
Anàrem cap a ell i el mos trobarem
ajupit a sa banda de darrera de sa
barraca de sise revoltat de nins i
nines que botaven d'alegria. Tenia
un dit punyint al cel i s'altre ficat
en es trespol just baix des genolls.
Havia fet un clotet. Ens mirava go-
jós i esperançat mentre bellugava
s'ungla. Quan hi fórem tots ben
atansat i una mica decebuts dibuixa
un somrís ample i quasi ofensiu tot
decantant es dit des trespol. «Es

terra!» —digue.
Ho varem comprovar. Per estram-

bbtic que vos pugui semblar davall
aquella grasa que enrevolta ses bar-
raques dc s'Uinversitat de sa Torre
hi ha terra. Pentura baix de sa terra
i ha altres coses però baix de sa
grava hi ha terra. I ara que n'estam
segurs creim que l'hem d'oferir a sa
grava. A lo millor bastaria per aca-
bar sa Plaça. 0 per fer es fonaments
des Joan Capó nou. Si la se'n duien
es nins no tendrien res per tirar-se
pes cap o pes cotxes que hi apar-
quen temeràriament per devora o
per martiritzar ets imprudents que
hi gosen passar pes voltants. I, amb
tota sa solemintat que s'ocasió dóna
a entendre, feim seriosa promesa de
no endur-nos sa terra ni per omplir
tests ni pes nostre jardi ni per dur
en es:golf d'interes social. La deixa-
rern,.a 'sa terra, a tota sa terra, per-
que es nins no quedin a l'aire.

P. Artigues

vida social
NAIXEMENT

El esposos Guillem Mas Barceló i
Lourdes Fiol Mestre, han vista ale-
grada la seva llar, amb el naixement
del seu primer fill, una nina precio-
sa que rebrà per nom Margalida.

FeliCitam cis venturosos pares.
'

NECROLÓGICA

Dilluns dia 11, descansa en la pau
de Deu a Cas Concos, a l'edat de 98
anys i després de veure's confortada
amb els sagraments, D. Catalina Mai-
mó Portell, Vda. de Barceló. D.e.p.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia als seus familiars i d'una
manera especial a la seva filla D.
Francisca i fill politic D. Andreu
Obrador.
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Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7 	 CAS CONCOS

Comunica a sus clientes y público en ge-
neral que ya está abierta su

Terraza-jardín
Y que pone a diario (incluso festivos) a su disposición SU

plato especial de pescados.
Bien zarzuela de pescado y marisco, o parrillada, con pan,

vino y postre, 1.500 ptas.

0 su menú de 800 ptas. compuesto por 2 platos, pan, vino
y postre.

CONSULTE NUESTRA CARTA
Pescado fresco y carnes frescas a su disposición. Comprué-

belo Vd. mismo.
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ABIERTO TODOS LOS DIAS

de 12 a 24 h.

Les ofrece sus especialidades en
pastas, carnes y pescados frescos.

ESPERAMOS SU VISITA

Porto Cari. Cala d'Or 	 Tel. 643465

BODEGA RIPOLL
PAGO DE UVA

El próximo sábado dia 30, de 9 a 12 h.
se pagará la UVA en el domicilio

habitual de Cas Concos.
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FELANITX

Fútbol Sala

Elyentisien tiniciaed sail go(ejat
(4-01 de Sa Mola

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Després de S'IVA ja esta sa
Declaració de Renda. Paper's, pa-
pers... Ses Gestories estan p16ies de
papers, papers, i niés paper'S... In-
formàtica, que por lo vist no és
solució definitiva... Sa gent fa fiies...
I ha de pagar més de cada did... No
és estrany que tothom estigui més
cremat que un mixto... Un mixto de
fer pets.

• El C.D. FELANITX quiso DES-
PEDIRSE POR LA PUERTA GRAN-
DE como los grandes matadores en
sus tacies memorables, DANDO UN
MORROCOTONUDO DISGUSTO
tin rival histórico como es el C.D.
SANTANYI. Un TRIUNFO INESPE-
RADO, pero no por ello menos SEN-
SACIONAL. Al final CERO a UNO.
Un gol de FELIPE dejó a los anfi-
triones descompuestos, amparándo-
se en la excusa de la Liguilla de As-
censo, que empiezan a disputar esta
semana. Lo cierto es que los felanit-
xers este año les han comido la mo-.,
ral y les han batido aquí y arid, pese
a quien pese... Ahora, terminada la
liga, se cierra la temporada futbo-
lera para el primer equipo local,
pero termina la cosa con cierto dra-
matismo, pensando la afición que pa-
sará dentro de unos meses cuando
empiece la próxima Liga - de Prefe-
rente... ¿Otte pasará?

• Esto me lo contaron, pero me
aseguraron que era completamente
cierto. Resulta que una chica joven,
que se había propuesto adelgazar
seguía rigurosas instrucciones y co-
mer, lo que se dice comer no co-
mía... Eso sí, tenía una silueta que
Ia hacía casi irreconocible... Una
delgadez que yo diría enfermiza,
prueba de ello es que un día le dio
una anorexia de espanto. Su inape-
tencia era total, odiaba la comida,

sólo bebía agua... Tuvo que ser in-
ternada con urgencia en un centro
hospitalario, el médico viendo la si-
tuación ordenó la lógico en estos ca-
sos, que se le administrase cl suero
intravenoso (el gota a gota). La chi-
ca al observar que aquella bombo-
na contenía glucosa preguntó asus-
tada a su madre que le hacía com-
pañía en aquellos momentos... «Ma-
ma... Mamá... ¿Engorda?»
a Un joven amigo,JAUNIE MES-

TRE ha abierto RESTAURANTE en
SON MACIA, un local que tuvo sole-
ra en otros tiempos, «C'AN PELUT»,
cot.zgoría que no dudo volverá a
recuperar con creces . y que el amigo
Jaume, pese a su juventud, es un
experimentado «chef» que conoce al
dedillo el mundo de los fogones. Así
que no me va extrañar que pronto
cuente con una nutrida parroquia.

• El viernes 29 de mayo en la
DISCO de CALA D'OR, la que más
funciona, me refiero a «BOOGIE,
BOOGIE» hay prevista una fiesta/
homenaje al mundo del motor que
bajo la consigna «¡¡A TODO GAS!!»
promete ser una movida de órgado.
Una fiesta que contará con la PRE-
SENTACION del COCHE del SUB-
CAMPEON DE BALEARES de MON-
TAÑA, GRUPO N, del atio 91, y can-
didato al campeonato 92, el piloto
felanitxer TONI LLUCH... Sin duda
va a ser la noche con más cilindra-
da del momento.

▪ El otro día pasé por un nuevo
local (bueno, lleva abierto desde
hace ya algún tiempo) se trata del
«3-5-5» que funciona magníficamente
gracias al esfuerzo de tres simpáti-
cas féminas, MARGA, M.a DEL CAR-
MEN y ESPERANZA. Un local don-
de se puede comer espléndidamente
dentro de las nuevas concepciones
de la dieta moderna. CROISANTE-
RIA, PIZZAS, TODO TIPO DE PAS-
TAS, TARTAS, HELADOS... Una vir-
guería, vamos.

• Ultimamente cl famoso «EQUI-
PO-A» felanitxer se va reuniendo con
más asiduidad que nunca... El otro
día cran caracoles picantes en «S'A-
beureclor». Faltaban algunos pero el
.presi» BIEL lo achacó a los últi-
mos disgustos futboleros.. De todas
maneras llama la atención tanta reu-
nión, no cabe duda —si somos mal-
pensados— que estarán organizando
alguna movida de campeonato, sino
al tiempo...

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS

RESULTATS
Iniciació Regional
APA. COL. SAN ALFONS/PINT.
MAR, 4
COL. MONTISION «B» (Palma), 0
Alevins Regional

COPA CONSELLERIA
APA. COL. SAN ALFONS/B. ETS
ARCS, 0
AV. POLIG. LEVANTE, 2
Séniors (2. 8 Regional)

COPA CONSELLERIA
MARE NOSTRUM, 2
CONS. CALDERON, 1

Després de l'eufòrica entrega de
trofeus de la temporada 91-92 hi ha
equips que encara segueixen en
competició. Novament els petits d'i-
ninciació golejaren el seu rival. Els
jugadors de Joan Mas destrossaren
als ciutadans dins Sa Mola. Una 'go-
lejada que de no ser per l'eficàcia
del porter visitant haguera pogut
esser d'escàndol. Una defensa s5lida
i un bon contratac resolgueren el
partit ja en el primer temps, i res
no pogueren fer els montisioners
per frenar els propers campions del
play-off «13». Els gols foren de Mi-
guel (2), Juanito, en jugada perso-
nal i Alex Sibot d'un gran tir a la
mitja volta. Jugaren, Martinez, Mi-
guel, Leandro, Jani, Alex, Vidal,
Lluís i A. Sibot.

No tingueren gens de sort els
braus jugadors alevins, que perde-
ren cis clos partits de la Copa Con-
selleria, quedant així eliminats. La
baixa de Paco i la lesió del goleja-

dor Domingo Barceló, reduí notable-
ment el rendiment de l'equip. Juga-
yen, Juanjo, Monserrat, Domingo,
Villanueva, Binimelis, Vicens, Mai-
m& Ramon, Fontanet, Paco, Eva i
Garcia.

¡Els Calderons a primera! Bri-
llantment aquest primer equip lede-
rat de Futbol Sala ha aconseguit
l'ascens a La Divisió, on s'enfronta-
rà a lo rnilloret cle les Iiles. Un as-
cens que es el premi a la seva cons-
tancia i esforç.

LO MILLOR.— L'equip Sênior
Cons. Calderón, que ha aconseguit
d'una manera formidable pujar a la
1.' Divisió, on hi juguen la cream de
Ia creanz de les nostres illes.

LO PITJOR.— La mala cara que
posaren els seguidors del Montisión
d'Iniciació i el seu entrenador quan
clins Sa Mola el marcador estava 4-0.
Pareix que aix?.) de perdre de tants
de gols no els agrada gens.

Escriu: Marino Talavante

Diada de presentació del fútbol
Sala Juvenil

El . dissabte cija 6 de juny, a les 3
del capvespre en el camp d'esports
de Sa Mola tindrà Hoc la presenta-
ció ciels equips de Futbol Sala juve-
nil. Es disputaran dos partits, un
entre l'equip FIAT FELANITX i el
POLIGONO DE LEVANTE i un al-
tre entre COL.LEGI MONTISION
(Campió de Balears) i el SON
AMER.

Organitza: Futbol Sala Felanitx.
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Dasprés da 9 jornadesLsense guanyar,
Santanyí, O - Felanitx, 1

FELANITX 	 9
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BASQUET ,

Unicament eis juvenils s'anoten bons resuitats

Partit que se va disputar en un
horabaixa molt calorós, i en un re-.
cinte que presentava bon aspecte, ja
que hi va haver bastants de fela-
nitxers que se varen desplaçar fins

Santanyí, donada la seva proximi-
tat geogràfica.

FELAN1TX.—Maties, Petty, Bor-
ras, Acosta, J. Aznar, Colau (Sutler),
Nico, Teruel, F. Aznar (Felipe), Al-
fonso i Francis (Tomas).

ARBITRE.—Va dirigir l'encontre
et Sr. Sanchez Acosta, el qual va es-
ser molt protestat per part dels san-
tanyiners, ja que en dues jugades
dubtoses dins l'àrea del Felanitx, el
públic de Santanyí va reclamar pe-
nal, pet-el el collegiat no les va con-
cedir.

GOL.—Minut. 70. Bona jugada de
la davantera felanitxxera, i Felipe,
molt encertat, envia la pilota al fons
de la xarxa.

COMENTARI.—El conjunt de Fe-
lanitx va tancar la temporada 91-92
d'una forma brillant aconseguint la
victòria en el municipi de Santanyí.
Després de nou jornades sense assa-
borir el gust dels dos punts, l'equip
(l'ES Torrent() es va imposar a un
conjunt teòricament superior.

El Santanyí, que tenia enfront a
un Felanitx lluitador tinb quatre ju-
venils a l'alinenei6 i que va saber
aprofitar les seves oportunitats de
gol, es va mostrar molt conformista
i comptava a les seves files amb ex-
jugadors del Felanitx com Gallardo,
Mut, Adrover, Nicolau, Barceló i
Fiol.

Amb aqucsts dos positius, el con-
junt de Rafel Ramos tanca una cam-
panya que ha tingut molts d'ults i
baixos, i que no es pot qualificar ni
de bona ni de dolenta; sencillament,
s'ha complit, encara que donada l'ac-
ceptable qualitat de la plantilla fe-
lanitxera se li podia exigir haver en-
trat en la Iluita per la lluigueta.

Tia Oliver i Gori Vicens

PROXIMA JORNADA
2. REGIONAL.— En Algaida, AL-

GAIDA - S'HORTA.
En «Es Cavaller», CAS CONCOS -

MONTAURA.
3. REGIONAL.— En Esporles:

ESPORLES - ATCOS. PORTO-CO-
LOM.

Partido difícil para los «porte-
nos» ya que se trata de un rival bas-
tante bien clasificado y las huestes
de los atléticos se hailan un tanto
diezmadas por mor de las sancio-
nes.

cliació dc Nicolau Julia i deu mi-
nuts després augmenta l'avantatge
amb un gol d'Obrador. El S'Horta
hagués pogut escurçar distancies
no haver fallat un penal als quaran-
ta minuts dc joc, que va Ilençar Ju-
lian i atura el porter Barceló. Mal-
grat tot el S'Horta ho intenta i per
mitja de Ian escurça distancies. Ja
a la segona meitat el nostre equip
sorti a l'atac a la recerca de qual-
que cosa més però els pals ho im-
pediren. Esperem que amb aquesta
derrota el S'Horta no davalli de ca-
tegoria i es Comenci a Preparar per
a la propera temporada.

Diguem que el jugador local Ian,
té intenció de retirar-se de la prac-
tica del futbol, de moment.

Pregam als sods que vulguin as-
sistir a l'assemblea, avui dissabte
dia 23, a les 21'15 al saló parroquial.

PARTIT FEMENI
FADRINES, 5 - CASADES, 1

Gran espectacle el de diumenge
horabaixa després del partit entre el
S'llorta i el 'Cas Concos, al qual as-
sisti una generació i on es veié la
classe d'algunes jugadores al llarg
d'un partit brillant i amb bones ju-
gades. El públic en sorti ben satis-
fet.
3.a REGIONAL

¡VAYA ARBITRAJES!
ATCOS. PORTO-COLOM, 1

ARIANY, 1
El deporte tiene manchas negras,

negrísimas, por ejemplo la actua-
ción del colegiado de turno. No ex-
pulsó al n." 7 de los visitantes y
esto le acarreó problemas sin fin.
Un ofollonero» de armas tomar, que
viene dando la nota por esos cam-
pos de fútbol, y campa a sus an-
chas... Una circunstancia que con-
llevó EXPULSAR HASTA OCHO
JUGADORES, cuatro por banda.
Uno cie los últimos en abandonar el
terreno de juego era este persona-
je, tarde y mal las decisiones del
colegiado, que ha dado la nota ne-
gativa durante toda la temporada.

CADETS
SES SALINES, 5 - S'HORTA, 1
L'equip de cadets acomiada la

temporada amb una voluminosa der-
rota en el camp de Ses Salines, on
acudí amb nombroses baixes.

JUVENILS
BUNYOLA, 1 - S'IlORTA, I

Meritori empat del S'Horta, per
be que hauria pogut aconseguir la
victòria de no haver comes alguns
errors.

RESULTATS
Jornada 14 maig (Partits suspesos)
Cadets:
PORRERES, 	 74
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 61
Juvenils:
PORRERES, 	 31
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
JUV. MARIANA, 	 63

Jornada 16117 maig
Cadet c:
SA POBLA, 	 84
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 56
Juvenils:
JOAN .CAPO/AUTOC. GR1MALT, 72
SAN CAYETANO, 	 39
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
GESA ALCUDIA, 	 81
Sèniors masc.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 56
PUIGPUNYENT, 	 58
III Divisió:
IMPRENTA BAHIA, 	 71
AUTOCARES GRIMALT, 	 72

COMENTARI
La passada setmana fou prolífica

en partits ja que s'afegiren a la jor-
nada normal, tres encontres mes,
ajornats per la pluja. Tots tres se
jugaren dia 14. L'únic equip que
n'ha sortit victoriós, i per partida
doble i de manera contundent, ha
eStat cl juvenil qúe; d'aquesta mane-
ra, confirma i ratifica l'extraordinà-
ria campanya que han duit a terme
els allots que dirigeix Toni Maimó
en la seva primera temporada d'en-
trenador..

Dels CADETS, destaquem els 61
punts d'anotació que lograren a Por-
reres i el fet de dominar en el mar-
cador en els primers 15 minuts. A
Sa Pobla, els dos conjunts feren un
joc bastant fluix, però els poblers
foren millors. •

Els JUVENILS arrassen aquest fi-
nal de temporada. Una inexistent
reglamentació que ha aplicat la Fe-
deració, els ha- privat de jugar la
final ciel ((Jorge Juan», torneig en el
que són cl millor equip. A Porreres,
en cl ciarrer partit de la lligueta, no
donaren cap opció i se posaren per
clavant amb diferencies tais com 1-
13 (minut 7) o 15-37 (descans). lie-
liminat Oria contra el San Cayetano
és pets ilocs 3cr. i 4rt. ((leis 13 par-
ticipants). A la primera part les di-
ferencies foren ben neutralitzades
pets visitants i, fins i tot, en el mi-
nut 5 dels segon temps no hi havia
niés que clos punts de separació (35-
33). Pcrl) els 15 minuts huais foren
apoteòsics, amb un impensable i in-
creible parcial (le 37-6, forçat per les
encertaciísimes feines defensiva i
atacant, amb Cesar de mestre (36
punts ).

Pobre final de campanya pets JO-
NIORS que han sofert dues derrotes
a casa. Contra el J. Mariana l'equili-
bri marca la nota dominant. La ba-
lança s'hauria pogut inclinar indis-
tintament cap a una o l'altra banda.
Cal mencionar que hi va haver al-
guns incident per les provocacions

constants d'un jugador solleric, amb
la complicitat de l'arbitre, ja que
amb la seva manera d'actuar hi va
afegir al banyat. En front del Gesa
Alcúdia encaixaren la major derrota
de l'any. Es tracta d'un partit ben
extrany. Els visitants se presentaren
amb nomes 5 jugadors i ben prest,
a la 2. a part, n'hi havia tres amb 4
faltes. L'arbitre no s'atrevia a asse-
nyalar-ne més i va fer un concert de
siulet, descarat, contra el Joan Capó.
A partir del minut 31 (42-57) els al-
cucliencs Ilençaren 29 tirs Mures
(amb 24 encerts) per únicament 2
els de • Felanitx. Només cal destacar,
positivament, els 30 punts de - Rafel
Lladó, amb dos espectaculars «ma-
tes».

Els SENIORS perderen per dos
punts, a cinc segons del final, en el
primer round per a ascendir al grup
A. Amb aquest resultat, ara s'ho ju-
garan tot a un sol partit, a camp con-
trari. Aquest encontre que comen-
tam no fou gaire bo i la calor relan-
tia força el joc. Cap dels dos equips
aconseguí anar-se'n en el marcador
de més de 5 6 6 punts.

La poca sort és una constant de
l'equip de TERCERA, que obtingué
Ia segona derrota consecutiva per
un punt, si be en aquesta ocasió fo-
ren els de S'Arenal els qui havien
tingut ales temps el marcador al seu
favor .i a!mb major diferencia de
punts (i I en el descans i encara I
en els 35 minuts).

ANOTADORS
Cadets. Porreres.—A. Barceló (18),

A. Monsernat (14), J. Uguct (13).
Juvenils. Porreres.—Cesar (21), M.

Nadal (10), Llàtzer (8).
S. Cayetano.—César (36), R. Bo-

yer (19), Llàtzer (6).
Júniors. J. Mariana.—R. Lladó

(25), P.J. Fullana (21), Jordi S. (7.).
Gesa Alcúdia.—R. Hack) (30), P.J.

Fullana (8).
Seniors mas.—B. Salva (18), Cesar

(8) i cinc jugadors amb 6 punts.
III Divisió.—G. Amengual (25), R.

Lladó (18.), S. Roig (14).

'AQUESTA JORNADA
Acaben la temporada els juvenils i

-senior masculí amb el partit
de jornada de les seves
ries. Recordem: els juvenils a la pis-
ta del San Cayetano i els seniors a
Puigpunyent.

També jugaran els cadets, i ho fa-
ran a Felanitx contra el Bàsquet In-
ca B. I una nova sortida, la darrera,
espera als de 3.a, a Alcúdia.

LARRY CISTELLES

SE VENDEN PLANTA BAJA Y
PISO en Felanitx. C/. Badaluc, 12.
3.500.000 cada uno.
Informes: Tel. 825129.

SE OFRECE JARDINERO para tra-
bajos jardín o campo. Por horas.
Informes: Tel. 583304.

SE OFRECE SEÑORA para traba-
jos domésticos por meses u ho-
ras. Y ÇHICA para cuidar
Informes: Tel. 582381.

2.a REGIONAL 	 BENJAMINS
S'HORTA, 1 - CAS CONCOS, 2 	 MONTUTRI, 4 - S'HORTA, 1

L'ARBITRE EL PROTAGONISTA! 	 El S'Horta hagues pogut aconse-
Una gran expectació va despertar guir un millor rcsultut a Montuïri

l'encontre comarcal, on els dos ja que gaudí dc nombroses ocasions
equips es disputaven la quarta pla- dc gol. El gol cie l'honor fou obra
ça dels darrers classificats. El par- cie Dominguez.
tit no fou brillant. El Cas Concos 	 Avui dissabte, a les 11'30, a Sa
N'a marcar el seu primer gol per me- Lleona, S'Horta-Avance.



GARANTIA NACIONAL
-Renault Ocasión le ofrece:-

OPEL Corsa 	 PM-AV

RENAULT R 5
	

PM-M

RENAULT R 5
	

PM-T

RENAULT 11 Diesel
	

PM-AM

RENAULT R5
	

PM-AP

FURGONETA EXPRÉS
	

PM-AM

RENAULT Clio 	 PM-BG

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • •
TelS.581984-85

:

Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

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

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
—VIERNES'

Consome al gusto.
Filete mifión a la parrilla con

guarnición.
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán 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
Cafe, copa y puro

2.000 ptas.

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

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

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
AVISO

Mafiana domingo dia 24, a las 11 noms, en el salOn	 actos de
la Casa de Cultura, sita en la plaza de Santa Niargarita, se ccichrara
una reunión informativa para todos los socios de la Bodega de Fe-
Irnitx S. C. L.

El Presidente del Consejo Hector

Cu D: HORTA
La Junta Directiva del C.D. S'HORTA, comunica a los Sres.

Socios, que hoy sábado dia 23, a las 21'15 horas en primera con-
vocatoria y a las 21'45 horas en segunda, en el Salón Parroquial,
se celebrará la Junta General Extraordinaria.

Orden del dia:
— Lectura acta anterior.
— Situación económica del Club.
- Altas y bajas de Socios.
- Organigrama Club (todos los equipos).
- Elección Presidente y Junta Directiva.
- Ruegos y preguntas.
Por el bien del fútbol de S'Horta rogamos su asistencia.
Se ruega puntualidad.

S'HORTA, mayo de 1992.
La Junta Directiva

10
	 FELANITX

1.1
¡la
40- A..' D

• El I CONCURS DE FOTOGRA-
FIA amb rnotiu de les festes
S'Ilorta tingué una gran acollida.
Una quarentena d'afeccionats hi
prengueren part i la rivalitat i el
bon gust dels participants sera pa-
tent. Legitimament en Jaume Mon-
serrat (Nefertiti) s'atribueix .aquest
gran exit.

• Seguint amb les . testes . de
Sliorta, cils unam a l'importantis-
sim match, on les fadrines s'imposa-
ren per 5 a 1 a les casades. Dos,gnms,
gols cal destacar, els del n.°: 9, Aina.
M.a Capú, que desborda tot %pronos.. .
tic i fou un vertader venclaNal. Un
dels seus dos gols fou diredament
de córner, a l'estil de Maradona.

• Un C.D. Felaniix sen's 7 directi-
Va, guanyava al Santal-1A' tin dub
que paga a cop de talonari.

. • Les obres dels carrers SAN-
TUER! I GABRIEL. VAQUER s'aca-
baran dins l'any olimpic? •

• • Les faroles del carrer Assump-
ció de Portocolom continuen sense
hum. Alguna nit hi ha per a . llogar
cadiretes...

S L'arbitre • local Antoni Barceló
ha ascendit a 1.a Regional Preferent.

Marino i Moixet

Trot felanitxer
GRAN PREMI NACIONAL

(SON PARDO)

Ruberian,	1'21"5
Peleón,	 1 '22"1
Fito 55,	 (F) 1 '23"2

Airs DE 3 ANYS
Paruallán,	 l'19"5
Mutine, 	1'19"9
Nachito,	 1 '20"0
Decepció dels cavalls locals Qui-

Iladi i Lanzarina, etc. Cal destacar el
poc esment dels membres del CIM
que s'interceptaren entre la pista i
les cameres de la Televisió de Ma-
nacor i no deixaren captar be l'es-
pectacle.

Joan Mas

Agraïment
Els germans Bosch-Mas, cla-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb

) motiu de la mort de la seva
mare Coloma Mas Valens i en
Ia impossibilitat de correspon-
dre-les a ,totes personalment,
ho volen fer per mitjà d'a-
questa nota.

A tots, moites gracies.

SE TRASPASA tienda TOT ,joy.E.

Informes, C/. Major, 21.

Campament MIJAC Estiu 92
El campament es dura a terme

del 2 al 9 d'agost a la «Ruca» Man-
rcsa (Barcelona), casa de colónies
que pertany al Servei de ColOnies
de Vacances de l'Institut «Pere Tar-
res» d'Educació en l'Esplai de «La
Caixa».

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

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

— Inscripció durant cl mes de
maig. Tots eis divendres de 8 a 10
del vespre a la Rectoria.

Preu per persona: 28.500 pts.
Per a mes informació uteniu-vos

a l'horari dels divendres.

COMPRARIA FINCA de mes de
15.000 m 2 a la zona Cas Concos
Son Negre.

Informació a aquesta Administra-
ció.

C. D. S6HORTA
SOPAR DE COMPANYONATGE

El proper clivendres dia 29, a la
Barbacoa La Ponderosa, a les 9'30
del vespre, hi haura un sopar de
companyonatge amb jugadors de to-
tes les plantilles del C.D. S'Ilorta. El
menú sera el següent: Aperitiu, En-
tremesos, Llom al forn amb guarni-
ció, Gelat de xocolata, vi, aigua, ca-
fe i licors. I participació en tots els
sorteigs que es Varan.

Preu socis: 2.200 ptes. No socis:
2.400 ptes. Nins: 1.600 ptes.

Poden retirar els tickets al Banc
de Credit Balear i Banca March de
S'Horta fins dia 27 de maig.

Esparam la vostra assistència.

C.D. SIIORTA




