
Assoc. Premsa Forana
Princesa, 24

n7240 SANT JOAN

A ny
Núm. 274_ 4144.7

Medalla
«Ciutat de Felanitx

kNITX
Setmanari d'interessos locals

Dissable 30 de

de 1992

Preu: '75 Ptes.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX   

Felanitx fou una resta  am make tie	 La tzniporada futbolictica 91-92
l'ordenació d'En iuíOem Feliu

La comunitat cristiana felanitxera
féu una pinya al voltant d'En Gui-
llem Feliu, el «seminarista» que fa
quatre anys fou empeltat a la soca
secular de l'església local i que diu-
menge passat rebé de mans del Bis-
be de Mallorca l'ordenació sacerdo-
tal. I aim!) fou així perquè no po-
dien fer menys en l'ocasió joiosa de
veure'l accedir al presbiterat. Tots
els sectors de la comunitat s'afanya-
ren per tal que l'esdeveniment fos
huit i d'una manera totalment des-
interessada collaboraren en els pre-
paratius i arranjament de tot el que
era precis: des de l'ornamentació flo-
ral del temple —particularrnerit -no-
table i realitzada tota amb aporta-
cions gratuites— passant per la par-
ticipació en la cerimònia de diversos
collectius parroquials i fins a l'ela-
boració i distribució deT refrigeri.
Només els imponderables enterboli-
ren parcialment la festa: la pluja i
una perllongada apagada de llum po-
saren la seva nota discordant.

La cerimònia fou presidida pel
Bisbe i un aplec de fins a cinquanta
sacerdots hi participà des del mateix
presbiteri. La Coral de Felanitx diri-
gida per Jaume Estelrich interpretà
Ia missa del P. Auli i Mateu Oliver
polsa. l'orgue.

El ritual de l'ordenació es llarg
però ric en la seva accepció, i amb
la interpolació dels càntics de l'Eu-
caristia i l'homilia ompli dues hares
ben completes. El Prelat, a l'esmen-
tada homilia, a més de les funcions

ATLETISME

FINALS DE MALLORCA.
CATEGORIES INFANTIL I CADET

Celebrades els dies 23 i 24 a Pal-
ma, amb destacada participació d'at-
letes de Felanitx (Joan Capó i Sant
Alfons).

IN
A les classificacions per coHegis,

els masculins del Joan Capó queda-
ren en 2.a posició i el mateix Hoc
ocupa l'equip femení de Sant Al-
fons.

Individualment quedaren cam-
pions de Mallorca els atletes del
Joan Capó, Antoni Nicolau (3.000-m.

propies del sacerdoci, encomana al
nou prevere tres missions especifi-
ques: l'atenció al jovent, l'atenció als
pobres i el reforçament dels lligams
entre la cultura i la religió. Després
de la monició, el Bisbe procedi a la
imposició de mans i pronuncia l'ora-
ció consagratória. Tots els germans
preveres imposaren també les mans
al nou sacerdot. La vestició, la un-
ció i l'entrega del calze es succeïren
i amb la paternal abraçada del Pre-
lat es clogue el ritus propi de l'orde-
nació i continua l'Eucaristia. Els
aplaudiments trencaren en alguns
moments la cerimônia, en penyora
de l'emoció- incontenible- dels
Per últim, En Guillem pronuncia
unes sentides paraules d'agraïment
per a tots-eis que l'havien ajudat i
l'acompanyaven en tan important i
emotiva avinentesa

Els locals de la Rectoria, els del
MIJAC i àdhuc l'atri del temple ha-
gueren d'acollir un cop acabada l'or-
denació la multitud de persones con-
gregades, ja que la pluja impedi que
Ia brufada es fes a la plaça de la
Font com s'havia previst. En aquest
moments En Guillem tingué ocasió
de saludar personalment a tots i re-
bre'n la felicitació.

Nosaltres també felicitam al nou
prevere, i amb una ampla abraçada
li brindam la nostra collaboració, i
li obrim les planes d'aquest setma-
nari perquè en faci ús sempre que
convengui a la seva missió dins la
nostra comunitat.

marxa i Maribel Sierra (javelina) i
també Jaume Barceló de Sant Al-
fons a salt d'alçada.

Joan A. Riera (J.C.) fou segon a
150 m. 11. Un grapat d'atletes assail-
ren el tercer Hoc del podi: M. A.
Sánchez (1.000 m. obstacles), Elena
Sierra (80 m. 11.), Tayrne A. Butler
(80 m. tanques), Cati Adrover (alga-
da), tots ells del Joan Capó. Del Col-
legi Sant Alfons quedaren en terce-
ra posició Maria Barceló (disc), Je-
sús Sannicolàs (80 m. 11.) i l'equip-
comarcal masculí de relleus, amb
tres atletes 4:1:aquest collegi.

El Felanitx, ha pres part a la 1.•
Preferent juntament amb altres 19
equips, jugant un total de 38 partits.
Ha quedat situat al Hoc tretzè, igua-
lat amb el dotzè, el Montuïri, amb
trenta cinc punts i tres negatius.
En aquests 38 partits s'han obtingu-
des tretze victòries, nou empats i
s'han sofert setze derrotes.

Maties Roig ha encaixat 47 gols, i
els jugadors felanitxers n'han mar-
cat 34, destacant els nou de Teruel
i els 6 d'Alfonso.

Als jugadors d'Es Torrentó els
han mostrat 75 targes grogues (pro-
medi de dues per partit) i 10 de ver-
melles directes.

En el camp d'Es Torrentó, o corn
,-,.equip local, ,s'han deixat volar 14

punts, 10 victòries, 4 empats i 6 der-
rotes, marcant 23 gols i vegent com
rels visitants en feien 20. Com a re-
sultats favorables: La Unión (4-1),
Alcúdia (3-1), Santanyí (3-1). També
s'han sofert derrotes contundents:
Pollença (1-4), Calvià (0-3), Espor-
les (0-3).

Per altra banda, els felanitxers han
arrencat 11 punts en la seva condi-
ció de visitants, presentant un ba-
lanç de tres victòries, cinc empats
onze derrotes. Han marcat 11 gols
i n'han rebut 27. Hem de ressaltar
les victòries a Andratx, Muro i San-
tanyí; així com les severes derrotes
contra La Unión (4-1) o La Victòria
(3-0).

Quant a l'anàlisi de la temporada,
s'han de distingir dues etapes ben

diferenciades, les que marquen les
gestions dels dos entrenadors: Paco
Acuñas i Rafel Ramos.

PACO ACUÑAS, va començar la
tasca amb el sempre dificil objectiu
de conjuntar una plantilla que havia
perdut bastants d'efectius de l'ante-
rior campanya. Ja no hi eren juga-
dors com Gallardo, Agustí, Fiol,
Adrover, Barceló, Fruti, Julia. i Pere-
116. Per suplir aquestes baixes s'ha-
gueren de cercar homes solvents i
coneguts d'altres temporades com,
Colau, Teruel o Fernando Aznar, i

CADETS
El campionat cadet va tenir una

figura indiscutible, amb 5 títols,
tants com proves en les que partici-
pà. Es tracta de Joan Bisquerra (Col-
legi Joan Capó), imbatud a Mallorca
al llarg de la temporada en els llan-
çaments de-pes, disc, javelina i mar-
tell i a la -cursa de 110 m. tanques.

Entry tots els altres participans,
el va seguir, amb merits, un altre

atleta del Joan Capó, Antoni Mas,
qui també aconseguí un palmarès
impressionant; fou vencedor en els

d'altres amb no tant de nom pera
que oferien bon rendirnent com_Ge-
labert, Sansó o Felix. Així i tot el

j planter encara era curt en efectius,
i al Hang de l'any s'ha hagut de re-
córrer als juvenils, els quals han res-
post en els moments que feia falta.
Han debutat en el primer equip els
defenses Petty i Acosta, els migcam-
pistes, Diego, Leandro i Pons i els
davanters Tomas, Francis i Juan Pe-

, dro.
Amb aquesta estructura comença-

va una temporada que feia concebre
esperances, ja que a la primera jor-
nada s'empatava en el terreny del
'qui seria al final el çampió de la ca-
tegoria, l'Esporles. Després, en Es
Torrentó, se guanyaria a l'Andratx i
PareiXle que Ia 'Casa anava Catmint
rodes. Pere', passat un temps, l'equip
d'Acurias, que en Es Torrentó solia
guanyar els seus partits, fora camp
no treia res positiu, ja que els juga-
dors no tenien confiança amb leS"se-1,
ves possibilitats i én tota la primera
volta només s'aconseguiren dos
punts fora camp. Amb en Paco,'Acu-
Aas a la banqueta, de vint partits.
se varen aconseguir 7 victòries, 4
empats i 9 derrotes, amb un total
de 18 punts i dos negatius. Aquest
mister de Manacor, que era molt
disciplinat en la seva feina, no aca-
bava de connectar amb els jugadors,
ja que els exigia un nivell de pro-
fessionalitat que ells no podien ga-
rantir.

Així va marxar Acuñas i va venir
RAFEL RAMOS. Aquest se va gua-
nyar aviat la confiança de la planti-
lia i el Felanitx va jugar amb soltu-
ra i obtingueren la millor ratxa de -

la temporada ja que varen estar nou
setmanes sense conèixer la derrota,
aconseguint 13 dels 16 punts possi-
bles. Aquesta bona sort, es va tren-
car contra La Victòria i una setma-
na més tard va venir el partit que
va deixar al Felanitx marcat per tota
Ia temporada. S'enfrontaven Fela-
nitx i Calvià i se disputava plaça per

(Passa a la pàg. 10)

salts de llargària i triple i tercer a
alçada, 2on. a disc i 4rt. a 100 m. 11.

Amb aquest dos atletes excepcio-
nals queden una mica eclipsats el se-
gon Hoc d'Hugo Diaz a 110 m. tan-
ques, la 2.a posició de Maria Jime-
nez a 3.000 m. marxa o els Hoes 3er.
i 4rt. de Pere Oliver a javelina i pes,
respectivament.

FINAL DE BALEARS
Els atletes més destacats partici-

paran a Eivissa els dies 6 i 7 de juny
a la Final Balear de les categories
infantil i cadet.

Joan Bisquerra, pentacampió
de Mallorca
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	1.875
Semestral a fora: 2.075

SANTOALIL

Dis. 30 St. Ferran
Diu. 31 .Ascensió del Senyor
Dill.	 1 St. Justí
Dim. 2 St. Marcel-1i
Dim. 3 Sts. martirs d'Uganda
Dij.	 4 Sta. Clotilde
Div. 5 St. Bonifaci

LLUNA

Lluna nova dia 1

COMUNICACIONS
AUTOC&RS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges 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 les 1830
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

EL POU DEL CARRER DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

- E1 passa/ -dia -23 de setembre va-
ren esser adjudicades les obres
cl'installació d'una bomba a un ter-
cer pou, propictat de l'Ajuntament,
situat a un solar del carrer de la
República Argentina, u la firma
Electro-Hidráulica, S.A. La installa-
ció havia de costar 3.434.133 pesse-
tes.

A instancies de GESA, s'hagut de
fer una modificació del projecte ini-
cial, que va esser aprovada a la reu-
nió de la Comissió de Govern de dia
11 de meig, i que importa 308.702
pessetes.

Aquesta obra haura d'estar feta en
un termini de tres mesos i perme-
trà posar en marxa el tercer pou,
que subministrara aigua potable a
Ia població, dels situats al carrer
esmentat.

NOVES ORDENANCES
El Butlletí Oficial de la Comuni-

- tat Autônoma de tes lites Balears ha
publicat, el dia 12 de maig, dues or-
denances aprovades inicialment per
l'Ajuntament a les sessions plena-
ries dels dies 3 de febrer i 2 de
març: l'ordenança que regula la in-
serció dels animals dc companyia a
Ia societat urbana i la que regula cl
servei d'aigua potable al nostre mu-
nicipi. Ambdues ordenances entra-
ren en vigor el mateix dia de la
seva publicació. Respecte de la pri-
mera, l'Ajuntament tendra uns po-
ders que no havia tengut fins ara
Per afrontar els problemes que al-
guns animals, particularment els
cans, havien creat.
LA TERCERA VOLTA A
MALLORCA PER A CREUERS

Demà diumenge, arribaran a Por-
tocolom procedents de La Rapita,

els participants a la Tercera.V.0.1ta
Mallorca per a Creuers, organitza-

da pc1 Conseil Insular de Mallorca
co collaboraciú, entre altres enti-
tats, del Club Nautie de Portoco-
lom.

Dissabte, dia 6 de juny, els parti-
cipants sortiran de Portocolom en
direcció a Cala Ratjacla, per a cobrir
una nova etapa de la prova.
EL MOBILIARI URBA

La setmana passada varen esscr
instal-lats alguns elements del mobi-
liari urbà previst per a Felanitx i
Portocolom. Dues cartelleres a la
plaça del Rei En Jaume i unes va-
Iles al carrer Major, clavant l'esglé-
sin parroquial.

D'altra banda han estat retirades
ducs cartelleres de la Plaça de Sa
Font, en la que s'autoritza la collo-
cació de publicitat nomes en casos
excepcionals.
LES OBRES

La setmanu passada, una brigada
d'operaris .ha tapat una bona serie
de clots espargits 'per tot el poble
que dificultaven la circulació.

El passat 19 de maig el BOCAIB
va publicar l'anunci de la subhasta
dc les obres de puvimentació i mi-
llora de la carretera de S'Horta a
Cala Ferrera. La quantitat inicial
de 56.883.173 pessetes.

Aquest anunci ha estat publicat ja
en el B.O.E. A partir del 19 de maig,
dones, i durant vint dies hàbils, les
persones interessucles podran pre-
sentar les seves propostes a les ofi-
cines de la Sala.

(Passa a la pàg. .6)

CLASES DE INGLES. Curso inten-
sivo desde mediados de junio a fi-
nales de agosto (EGB, FP y ,BUP).
Informes, Tel. 580004

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom.
Urbaniz. Cas Corso.
Informes, Tel. 580133

RELLOTGERIA BRUJULA
C. Miguel Bordoy, 3

Vos convidam a veure la nostra nova exposició
en rellotgeria de

SOBRETAULA - PARET - ANTESALA
AIX' COM EL NOSTRE EXTENS ASSOIffINIENT EN

joieria fina i objectes de regal
5;i112:31	 Felanitx    

SE VENDE 0 SE ALQUILA local
en Porto-Colom, plaza Cas Corso.
Precio interesante.
Informes, Tel. 580133     

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios           

ALQUILO PISO en Porto-Colom,
temporada verano y con referen-
cias.
Informes en esta Administración. 

C. Costa Llobera, G
	

Tel. 827265 CHICA con nociones contabilidad,
ordenador e ingles, busca trabajo.
Informes, Tel. 827093        

.1.40111V  

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Amparo Trueba
D iumenge: 	 Cat. Ticoulat
Dilluns: 	 Francesc Pifia
Dimarts: 	 Gaya-Melis
Dimecres: 	 Miquel-Nadal
Dijous: 	 Jaume Rotger
Divendres: 	 Amparo Trueba

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funeraria Felanitx
580448-581144

Ambultincies
581715 • 580051 - 580080

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

Pedro 1-11w7toz Juliet

va inorir a Palma, el dia 22 de maig de 1992, a l'edat de 15 anvs,
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicciú Apostólica.

Al ciel sia
Els seus pares Alfonso i Catalina; padrina Maria Garcia; padrins de fonts Francisco Nliirioz

i Antimia Julia; tios Daniel i Pedro NItinoz, .Iaiiine Julia, Miguel Burguera, Joselina Noguera i
N'aria Bover; cosins i els nitres parents, vos demanen que el vulgueu tenir present en les vostres
prega ries.

Casa mortiMria: C. Llebeig,



LA BODEGA I COES.—Dilluns, 27
de març de 1967, x •a tenir lloc la so-
lemne benedicció i inauguració de
les obres d'ampliació de la Bodega i
de la planta embotelladora installa-
da per COES. Aleshores fou un es-
deveniment esperançador pets socis
de la Bodega que cregueren, ulls tan-
cals, que ja tenien la Seu plena
d'ous.

Pei-5 quins ous i quines truites
mes males d'empassolar i pair ha-
gueren de prendre els socis craques-
ta institució felanitxera; corn qui
desfer calça, han hagut de \Turc que
tot ha acabat com el rosari de l'au-
rora, si me permeteu la humorada
inoportuna.

Dins breus dies, esta prevista la
subhasta del patrimoni immobiliari
de la Bodega.

Els qui no han pogut tOcer el coll
(lavant aquest desgavell fa poes
anys impensable— confien que el
nostre Ajuntament —i mai mes ben
dit el nostre— prengui la iniciativa
d'acudir a aquesta liciació i recupe-
ri pet poble el que és, encara, patri-
moni important de la nostra Ciutat.

BENEDICCIÓ D'UN HOTEL.—E1
29 d'abril es va beneir l'Hotel Cala
Marçal, que s'havia inaugurat l'any
anterior. Efectuà • la benedicció D.
Joan Pou, vicari jubilat de Felanitx.

En el sopar, al qui assistiren re-
presentacions de les autoritats de
Palma i Felanitx, el Dr. Craff, pre-
sident del Conseil d'Administració
de Cala Marçal, S.A., va fer un par-
lament adient a l'acte.

ES CEROL I SA PA TENA.—Con-
tinuant el cap de fil que En Miguel
Marina debanava en AVANTATGE
D'ALLAVORS ara ens fa inemôria
de l'aparició de dos equips de futbol
dins l'estament esportiu local:

«Aconteixament a un tros d'Es
Torrentó. Se comença un camp de
futbol. Es de Sa Patena (Congrega-
ció Mariana). El beneeix es Rector
Mora. Primer equip i primeres can-
ons. Porter, En Mique! Sastre; de-
fenses, En Ros i En Bou; mitjos En
Joan Lluent, En Vetla i En Pedro
Bordos'. Dcvanters, En Jeroni Sas-
tre, Es Cafeté, En Miguel Borcloy
(metge), En Bartolo i En Llodra.
Mes enclavant, passa de porter En
Rafel Bono i de defensa En Cosme
Pelat.

I sorgiren les primeres canons es-
portives que deien: S'altre dia En
Mique! Sastre, «Capitan del Funda-
dor», Ii digueren vida mia, «para ti
es mi amor...».

Futbol d'es sabaters. ns temps de
les ducs i d'aquí neix ES CEROL.

Ës temps de dir para aqueix ase,
s'arrabassen ses faveres d'un tros
de D. Guillem Perec"), aquí on es avui
el Parque de Sa Torre. Ja te camp
Es Cerol i el Club esta a Ca'n Gran.
Equip: Porters, Marilla, Teixidor i
Boter; mitjos, Caseta, Gall, Crestai i
Remolest; devanters, Tomeu Perdi-
gó, Blanco, Saco, Alou i Maura.

Canons aquelles de «...i En Mau-
ra arranca amb una ma a cada anca
i N'Amade() l'agafa i fa un floreo...».
I aquella altra: «A n'es fútbol jo vui
anar, va dir sa jove a s'enamorat,

electrón ¿ca

MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS -- TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182 	 07200 FELANITX

En el cinquanta aniversari de Vordenaciú
de Mn. Pere Xamena

Avui fa cinquanta anys que Mn. Pere Xamena rebia a la ca-
pella del Palau Episcopal l'orde dl presbiterat, que li conferí el
qui llavors era bisbe de Mallorca Dr. Josep Mirolles.

Voler glosar el que mossèn Xamena representa per' a la Co-
munitat Cristiana de Felanitx ens duria a repetir obvietats que,
com a tais, estan a la vista de tothom i que no necessiten ser des-
cobertes per ningú, perquè sán arxiconegucles.

No obstant això, el nostre Setmanari vol fer pública manifes-
tació ciel seu agraïment a un home que en la seva tasca sacerdo-
tal i en la seva investigació històrica ha estat sempre un exem-
ple de fidelitat indefallent. Primer, de fidelitat i servei a l'Esglé-
sia a la qual es consagra avui fa cinquanta anys: I segon, de Li-
delitat i servei al nostre poble, de les arrels del qual mossèn Xa-
mena ha xuclat constantmen t . la saba de la seva vigorosa i atraient
personalitat.

Car la trajectòria de la vida de mossèn Xamena en aquests
cinquanta anys ha tengut una transparencia dificil d'igualur. El
seu ministeri cclesial, tothora tan paradigmatic, ha estat d'una fe-
cunditat tal que nomes Deu en sap l'abast. I alhora que, des de
Ia seva condició de prevere ha servit la causa de l'Evangeli en ac-
titud dc resposta incondicional a la vocació rebuda, no ha perdut
de vista (i això sí que cal remarcar-ho) que el seu apostolat, la
seva missió, havia de complir-se dins la realitat sociolingüística i
cultural d'un poble que durant anys i anys havia estat sotmès a
una pressió fortíssima de colonització de tota costa, a fi de
fer-li perdre la seva memòria collectiva, en el mes ample sentit
de la paraula.

Per això mossèn Xamena va ser cl capdevanter i el defensor,
després del Concili Vaticà II, de les celebracions litúrgiques en
català a la nostra parròquia, i ara que tant es parla de la ineul-
turació de la fe com a desideratton que cal assolir urgentment
perquè l Paraula esclevengui comunitat  de fidels, ja fa molts
d'anys que mossèn Xamena va veure ben clar que els felanitxers
no podíem pregar en altra llengua que no fos la nostra. I no el
mogué un xovinisme esterclitzant, ben al contrari, ell sabia des
del seu temps de seminarista que el «siau qui sou» de Costa i
Llobera era cl camí mes dret per superar aquell provincianisme
que ens ofegava.

Per tant, en el jubileu sacerdotal de D. Pere volem fer-li arri-
bar la nostra cordialíssima felicitació i el nostre mes fervorós
desig que 1)(3u li concedesqui llarga vida.

FELANITX

d g a Sad Salvador
Hi ha una font que raja al dm

d'una muntanya. Com un miracle
florit. I quan ve la primavera, Maig
tot s'hi arremolina i arreu es una
festa de {lors i de canons.

La gent, per les dreceres, s'enfila
inuntanva amunt. El xaragall comen-
cava fa cents i cents d'anys; ningú
sap quan. Per:, dura encara i no
mancaba. Alla dalt la gent beu i beu
l'aigua fresca i xalesta, corn la pri-
mera que espurnejant brollava de
les mans de Deu el mati de la crea-
ció. La gent en beu. I llavors, mun-
tanva avall mentre davalla, i el ca-
mi es fa curt i la paraula amb la pa-
raula juga i voleteja com un esbart
d'aucells, horn sent que clins les ple-
tes de l'anima l'aigua del cim vessa-
da fa néixer flors a totes les vore-
res i amolla al cel de l'horabaixa
canons i mes cançons. La gent en
tant de temps ha transportat el mi-
racle del cim a dins la plana.

I es que un dia Deu del eel va
fer brollar el doll de l'aigua de la
seva gracia clara damunt el cim mes
ait de la gracia d'una dona, i tota
la muntanya de la seva vida va ro-
mandre farcida de flors mentre es-
clafia el cel d'un ruixim cle cançons.
La dona es deia Maria. Un dia, a
Natzaret mentre pregava, entre les
flors i l'aigua li nasqué un fill, que
era el mateix que un dia, jugant a
la frontera del temps i de l'espai
havia fet cOrrer l'aigua sobre la terra
nuva de trinca. I un altre dua , ella,
aplegant dins la falda el fill, les Hors
i l'aigua, se'n vengue al curucull de
Sant Salvador, on l'aire blau som-
reia just el de Natzarct, i on el fill

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750

Derbi - FDS
— Ilonda`yB11 000
- 	 Variant Star
— Vespinos varios
— BMW K 75

CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580263
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

ves-hi si vols pet-6 fet contes que
entre tu i jo hem acabat...».

Per a la transcripció i comentaris,

D'ALLAVORS

COMPRARIA FINCA de més de
15.000 m 2 a la zona Cas Concos -
Son Negre.
Informació a aquesta Administra-

Amolli Oliver

dela que s'hi trobava tan be, perquà
l'aigua i les Hors i les canons en-
cara duien en les mans l'encís clar
i misteriás dc la seva terra.

A Felanitx, de llavors ença, tot-
hom sap que les coses no caminen
baix cap a dalt, sinó de dalt a baix;
es Deu el qui crea els homes, i no
cls homes eis qui creen els deus.
L'aigua fecunda neix al cim de la
muntanya i al cap curucull de la vi-
da hi esclata l'eternitat, tota la ufa-
nor dc la vila s'estimba a rierols des
de Sant Salvador.

I es per això que, a les acaballes
del Mes de maig, x•eureu cada any
clue la gent felanitxera es posa les
cames al cuit, es fa unes allibies
Music') j, dreceres amont, puja a om-
plir-les del somris mes amorosit i
dc la claror nies noiera que juga en
la cara d'una dona que al cim de la
N , icla hi senti neixer l'aigua del mi-
racle de Deu que, quan arriba, fa
esclafir de festa tots els viaranys de
Ia N , icla de l'home.

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.
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Les festes de S'Horta
DEMA ES FARÁ LA GRAN

PAELLADA

Continuen les festes de S'Horta
que, com es tradicional, culminaran
el diumenge dia 7 de juny, festivitat
de Cinquagena, tot i que encara
tendran vuitada, perquè fins dia._14
hi haura brogit.

Dema tindra lloc un dels esdeveni-
ments més celebrats des d'uns anys
ença, la MONUMENTAL PAELLA,
una bauxa culinaria singular que, a
més de catalitzar la collaboració
d'una nodrida colla de gent per tal
d'enllestir-la, arreplega un nodrit
contingent huma per -empassolar-
se-la.

Però, vegem els actes prevists per
aquest cap de setmana.

Avui dissabte, a les 18 h., al camp
de Sa Lleona, partit amistós de ca-
tegoria infantil entre el S'Horta i
Porreres.

Demà diumenge, a les 11 del mati
marxa cicloturística al Port, amb la
collaboraci6 de Moto Sprint. Coca-
Cola per la seva part ofereix beguda
de franc.

A les 13'30, Ball de Bot a la plaça,
a càrrec dels allots ensenyats per
n'Antònia Aina Itipoll Rigo.

A les 14'30, degustació de la tradi-
cional paella. S'ha de portar plat,
tassO i cubert.

A les 18, partit de Lliga Juvenil:
S'Horta - Sportiu Sa Vileta.

Diada dels malalts a Lluc
Dissabte passat, des de la Casa

Hospici-Hospital, va sortir una cx-
pedició, en cotxes particulars, inte-
grada per una cinquantena de perso-
nes entre ancians, malalts i acorn-
panyants,.per assistir al Dia del..Ma--
lalt al santuari de Lluc, una aplec
que organitza anyalment la Comis-
sió de Pastoral Sanitaria del Bisbat
de Mallorca en sintonia amb totes
les diòcesis espanyoles.

Els expedicionaris assistiren, a l'a-
colliment, a una solemne Eucaristia
que celebra el Bisbe de Mallorca,
durant la qual, a l'ofertori, moltes
poblacions presentaren llurs ofrenes.
Els nostres malalts, mitjançant dos
assilats, feren ofrena a la Verge d'un
gibrell de cerámica felanitxcra i una
tovallola pintada, mentre llegia unes
belles paraules alusives En Jaume
Oliver. o 4.14

Després dc la missa, els pelegrins'
dinaren pels voltants del monestir
i a primeres horcs de la tarda re-
tornaren a la Vila.

Aquesta expeclició fou possible
gracies a la collaboració de nombro-
ses persones que, be en la prepara-
ció del menjar, en el trasllat i cura
dels malalts o be en la preparació
de les ofrenes, feren costat a les
monges de l'Hospital.

Fi de festa d'Es Carritx6
Diumenge passat els carritxoners

donaren per acabades les festes del
Centenari de la benedicció del tem-

ple de Sant Antoni Abat d'Es Carrit-

x6 amb un dinar a la Ponderosa. Es
reuniren devers 170 veins d'Es Car-
ritx6; bend i la taula el nostre vicari
D. Antoni Fiol. El Sr. Batle D. Mi-
quel Riera ens honra amb la seva
presencia i tingué unes paraules de
regraciament per tots els presents.

Després, el president de l'Associa-
ció de Veins, dona compte de les
passades festes patronals i D. Josep
Grimait presenta el n.° 46 de la col-
lecci6 «Coses Nostres» i en dona un
a cada família.

Hem de dir que aquesta edició ha
estat possible gracies al suport d'una
família que també estima molt es
Carritx6.

I per substituir el que -fou prota-
gonista espectant del jardí de la vi-
caria, un gran fasser que l'altra dia
el vent va tomar, es feu una collec-
ta per sembra-n'hi un altre.

Per molts d'anys.
Associació de Veins d'Es Carritx6

La setmana del Ilibre infantil i
juvenil

A iniciativa del Grup de Treball
de Català del Collegi «Joan Capó»,
el Centre Cultural de Felanitx, amb
Ia collaboració de les escoles del
terme i les llibreries de Felanitx, ha
celebrat aquests dies la Setmana del
Ll;bre Infantil i Juvenil.

Despres d'unes jornades prèvies
de conscienciació, durant les quals
els alumnes han rebut informació i
han elaborat uns murals que deco-
ren la sala de la primera planta de
la Casa de Cultura, al llarg de la
setmana, cie 3 a 5 del capvespre, els
escolars han visitat les parades de
llibres installades en aquesta sala,
on han pogut adquirir exemplars
d'entre un amplíssim ventall que
abraça- totes les.-edats i temàtiques.-

Per ahir divendres estava previs-
ta la clausura, amb un parlament
del nostre company Josep A. Gri-
malt Gomila, professor de la Univer-
sitat Balear.

«La Seu plena d'ous»
Dissabte passat, el Grup de Teatre

cle Campos ens va oferir l'obra de
Joan Mas «La Seu plena d'ous».

Mereix una menció especial agues-
ta vetllada teatral perque feu passar
una estona ben agradable al públic.

Donant per bo que Joan Mas és
tal vegada l'autor mes graciós i cu-
rOs del gènere  regional, el grup de
Campos sabe sortir-ne, a més a més,
prou airós de la interpretació. Els
personatges —molt joves tots—, es-
taren en general molt encertats i so-
bre tot feren gala d'un llenguatge
natural i correctissim, cosa que es
molt cl'agrair avui en dia quan ens
cansam dc sentir incorreccions l in-
güístiques i fonetiques snobs.

També cal esmentar l'encert del
muntatge i la bona direcció del nos-
tre paisà Antoni Picon, les quals evi-
dencien la seva sensibilitat.

Joan Mainui exposarà a S'Horta
El nostre company l'artista Joan

Maim° mostrara la seva obra pictô-

rica a S'Horta amb motiu de les
festes d'aquesta població.

L'exposició, que recollirà part de
la seva obra nies recent, sera mun-
tacla a la rectoria vella.

La inauguració tindrà lloc el dis-
sabte dia 6 de juny a les 730 del cap-
vespre.

Excursió de «Sa Nostra» pels
pension istes

Pel proper dia 5 de juny, la C'aIxa
de Balears «So Nostra», organitza
una excursió per a pensionistes, a
Ia qual es visitara la finca experi-
mental de «Sa Canova» de Sa Pobla,
on se servira un berenar, i després
els Ports d'Alcúdia i Pollença, des
d'on s'anirà per troar a Formentor.
El retorn al Port de Pollença sera
en autocar i en un restaurant d'a-
quest Hoc es dinarà.

Per a inscripcions, a les oficines
de «Sa Nostra» a Felanitx.

Nou conserge a Sa Recreativa
Ha deixat la consergeria del Cer-

cle Recreatiu Antoni Soler i ha
passat a regentar-la Na M.a Antònia
Cabrer Serra, qui comptarà amb
l'assessorament del seu pare Antoni
Cabrer.

Cal fer notar el fet de que per pri-
mera vegada en la història d'aques-
ta entitat, la consergeria ha passat
a mans d'una dona.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Diinecres dia ':3, al

Poliesportiu de Ciutat, els corredors
de la Llar faran una demostració.

PliESENTACIO DE LA NOVA
JUNTA. - -• Dijous dia 4, a les 5 del
capvespre, presentació de la nova

- Junta. A continuació hall de ìg's
c'irrec dels halladors de la Llar.

Demostració de ginmstica, recital
de poesies i ball de ptigs per a to-
thom. continuació s'obrirá una
exposició de treballs dels tatters de
pintura damunt roba i de tall i con-
fecció, la qual restait oberta tins

s ditifrienge--dia 7. —

Creuada de l'Amor Div(
CLOENDA DEL MES DE MARIA A

SANT SALVADOR

Avui dissabte dia 30, a les 7 del
capvespre, al santuari de Sant Sal-
vador, se cantaran Vespres de la Ma-
re de Deu i tot seguit hi haurà Eu-
caristia presidida pel P. Antoni Bo-
net, Teatí, qui dira la homilia. Can-
tara la Capella Teatina.

Es convida tots els felanitxers a
aquesta festa de final del mes de
Maria i d'una manera especial als
creuats, a qui es prega que vulguin
pujar a Sant Salvador acompanyats
de les seves families.

Centre Cultural de Felanitx
AVIS

1..1 concert de piano de .Iosep Ra-
mon Hernandez, previst pel proper
(lia 5 de juny, ha quedat suspés per
mor de malaltia del concertista.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Demi cliumenge és la festa
l'Ascensió del Senyor. A les 10'30
del matí hi haura Missa solemne.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Dissabte passat celebra la seva
primera Comunió a l'església de
Santa M.a del Mar de Cala d'Or el
ninAjer1 _Fez ke_Pcrelló.

Felicitan al neo-combregant, felici-
tació que feim extensiva als seus pa-
res.

BODA
Dissabte passat a migdia, a la par-

roquia de Sant Miguel, s'uniren en
matrimoni, els joves Guillem Maim6
Gornals i M.» Francisca•Barce16'Co-
vas. Beneí l'enlla;.- el diaca Guillem
Feliu i Ramis i celebra l'Eucaristia
Mn. Miguel Barce16, oncle de la nu-
via. Durant la celebració el grup
parroquial MIJAC participa amb
càntics j pregaries.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius D. Jaume Mainn6 Mar-
torell i D.a Margalida Gornals Mes-
tre, D. Joan Barceló Manresa i D.
Francisca Covas Binimelis.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Jaume i
Biel, Miguel Ginart, Antoni Gost, Se-
bastia Vadell i Pau Puig; per la nu-
via ho feren les seves germanes Cati
i M.a Antònia, la seva padrina jove
Francisca Mestre, Rafel Prohens,
Ventura Adrover, Pilar 13ennásar,
'Cati Gaia i Tolo Servera.

Després de la cerimônia els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit a l'Hotel Castel! dels
1-lams de Porto Cristo.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als -novells esposos.

BODES DE PI ATA
NIATRIMONIALS

El passat dissabte dia 16, celebra-
ren les bodes de plata matrimonials
els esposos Rafel Vicens Bennasar i
Margalida Juan Vicens.

Amb tal motiu es reuniren junta-
merit - amb-eis seus- familiars i amics
en una Missa d'acció de gracies al
Santuari de Sant Salvador. Després
la festa continua en el dinar que ofe-
riren a tots els assistents.

A les moltes felicitacions rebudes
pel matrimoni Vicens-Juan hi volem
afegir la nostra, ben cordial. Que per
molts d'anys.

TRABAJO TODO EL AS.10

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

RENAULT FELANITX
Tels. 581984-85.

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

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

m.Qtno Pis° c,..ntrico.
haormcs, 	 •SOW9
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AM UN ABM Y CEIRAFt
TERIZAZA

Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado la permiten aislarse
de lluvia y viento  Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan como una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un año de ga-
rantia.

Aplicaciones en hoste:ería, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas
Centenares de instalaciones en
Baleai.es avalan nuestros sistemas.

E	 ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

ITELEFONG 79 72 271. 7.4 71 79
Care Celleters, Parcela 131. Pol Ind. de Marratm 07141 Marratm. Mallorca Fax 79 71 88
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Scibcrios de

Nuevos

motores
Disfrute la diferencia

una nueva generación
de motores Ford
Multi-válvulas

f

!Adelántese al calor!
Monturas, reparaciones y cargas de aire acondicionado de todas •

marcas y modelos, tc'enico autorizado por Industria con el n." 214

MOTOR FELANITX
P. II. 	 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331

DR. JULIAN TICOULMINIESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosornática
ANSIEDAv, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.

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

Miguel Bordoy, - 22-1°.-FELANITX

FELANITX

CiclismeAjuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN DE DIA

11-5-92

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

S'aprovà l'acta de la reunió ante-
rior.

S'aprovà l'expedient núm. 2 d'in-
corporació de rernanents de credits.

S'aprovaren 91 factures.
S'acordà la recepció definitiva de

les obres de pavimentació, drenatge
i obertura del carrer Sta. Catalina
Thomás, 1.a fase.

S'acordà la prórroga del contracte
de manteniment de Forclinacior mu-
nicipal amb Digital.

Es nomenà l'advocacia Sra. Lour-
des Mazorra Manrique de Lara per
a representar aquest Ajuntament a
les actuacions judicials núm. 355/92.

S'acordà encarregar a la Univer-
sitat de les Dies Balears la redacció
d'un informe sobre impacte ambien-
tal per a la nova delimitació del sòl
urbà.

S'aprovà la modificació de la con-
nexió elèctrica a installar a les obres
d'elevavió d'aigua al sondeig núm. 3
de l'Avinguda Argentina i que es du-
gui a terme per l'empresa adjudica-
tária Electro Hidráulica, S.A.

S'acordà concedir ajuda a domi-
cili a la titular de l'expedient núm.
25/92.

S'acordà la prórroga del contracte
amb la Sra. Catalina Artigues Arti-
gues per a la prestació del servei de
cura i neteja de l'escola i unitat sa-
nitária de Cas Concos.

Es concedí .1licencia al Sr. Jaime
Borcloy Grimait en representació de
Font Rogues Blanques per realitzar
obres al polígon 36, parcelles 251 i
359, consistents en planta embote-
Iladora d'aigua.

Es concedí llicencia als Srs. Cata-
lina Pons Obrador, Gabriel Adrover
Adrover i ApoIonia Martorell per
construcció d'una vivenda unifami-
liar i magatzem , al carrer Llevant, 3.

Es concedi llicencia al Sr. Juan Bi-
nimelis Prohens per construcció
d'una vivenda unifamiliar al poligon
51, parcella 70 b.

La Comissió es donà per informa-
da de la Ilicencia concedida per la
Comissió Insular d'Urbanisme al Sr.
Esteva Noguera Vidal per construe-
ció d'un local comercial al carrer
Pelat, s/n. .

S'informà desfavorablement la
sollicitud dels Srs. Robin i Pearl
Bowler de construcció d'una viven-
da a la parcella 342 del Polígon 61.

S'aprovà per unanimitat el pro-
jecte d'enrajolat la voravia del car-
rcr del Carme de Portocolom, redac-
tat per l'Arquitecte Municipal Sr.
Cesar González Valdivieso.

S'assesorá el Sr. Batte en afers
la seva competencia.

Acabà la sessió a les vint-i-tres
hores i trenta minuts.

El Club Ciclista Felanitx ens in-
forma que el passat dissabte 23 cie
maig, començà a Cala Millor la III
Challenge Comarca de Llevant que,
des de fa ja tres anys organitzen cis
cli hs ciclistes de Manacor, Sant
Llorenç, Artà, Son Servera i Fela-
nit x .

S'inicià amb una etapa próleg: la
contrarrellotge individual, amb un
recorregut de 3 kms. Els nombres
de participants fou cie 77, i cis ci-
clistes locals obtengueren les se-
güents posicions:

Cadets: Joan Jaume Torralba, ler.
Juvenils: Pere Artigues Mavol, 5;

Josep Miguel Oliver Ortiz, 6e.
Aficionat ler: Lucio Aceituno Se-

rrano, 5e.
Aficionat especial: Gabriel Barce-

ló, 9e.

Veterà A: Francisco Artigues Sa-
grera, 2."; Guillem Oliver Taberner,
4art, Antoni Sagrera Adrover, 51' .

Veterà B: Jean Elard, 2.".
Com es pot comprovar fou una bo-

na actuació per part dels nostres ci-
elk tes.

La primera etapa es disputará
avui dissabte amb el segiient itine-
rani: Manacor - Sant Llorenç - Son
Servera - Porto Cristo - Crtfilla «El
Bosque» - Felanitx (pel carrer Matcu
Obrador, Antoni Maura i Via Argen-
tina, amb meta volant en el Bar Can
Biel) i finalitzant amb l'arribada a
mela a Manacor. El pas per Fela-
nitx está previst damunt les 1715 h.
Des d'aquestes linces volem donar
suport als nostres corredors.

Club Ciclista Felanitx
Carme



EL TIPO LE DA MIL VUELTAS
AL QUE QUIERA.

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

una cite y pruebe un coche que

lo Incluye todo desde 1.387.000

pesetas. Precio Uave en Kamm

IVA, transports, matriculación,

impuesto municipal. placas de

matrIcula, gastos de gestorfa,

IDEINTI FIAT, 2ml:a

de FIAT ASSISTAN-

CE y promoción.

Restaurant BON PORT
C/. Pizarro, cantonacla C/. CI) urruca Tel. 825247

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

N'OS reeordaIll (Ille 	 i que feint tota casta
de menjars per emportar-se

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

1

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

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DOT
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORANIICA SOBRE EL N1AR

LOCAL cumATIzADo
CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTEMOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

1014rret. 9
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Festa de Primavera de la 3. a Edat del Port11__^ 	 Ark

INFORMA
(Ve de la pàg. 2)

L'ATUR
Segons dades fecilitades per

l'INEM, el nombre de persones en
atur, registrades a l'oficina d'aques-
ta entitat a la nostra població, era,
en el mes d'abril, dc 1.132 persones
(406 homes i 726 dones). Ili ha ha-
gut, per tant, un augment en relació
amb el mes anterior, de 87 perso-
nes.
CONCURSOS I SUBHASTES

El proper dia 2 de juny finalitza
el termini per a la presentació de
propostes al concurs convocat per
l'Ajuntament per adjudicar cl
vci de Recollida de Residus Sòlids
al Municipi de Felanitx, d'acord amb
les condicions que foren aprovades
a la sessió plenaria de la corporació
celebrada el cija 6 d'abril.

El mateix dia acaba el termini per
a presentar pliques a la subhasta
per a la concesió dels floes de yen-
da al Pare Municipal de la Torre.
Els anuncis corresponents han estat
publicats al Butlletí de la Comuni-
tat Autònoma i al periòdic Diario de
Mallorca.
EL «CAMPUS» DE BASQUET

Del dia 5 al 12 de juliol, l'Ajunta-
ment de Felanitx, mitjançant la
Delegació d'Esports, organitza un
«Campus de Basquet» al complexe
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peliesportiu de Sa Mola. Aquesta ac-
tivitat estar'A dirigida per Jo, ep Ma-
ria Maruall i Sergi Vakleolmillos,
jugador i preparador físic de l'An-
d,rra B.0

L'horari cl'activitats sera de les
9,30 a les 18,30 pets nascuts de l'any
1977 al 1984. Pels nascuts a l'any
1976 i en els anys anteriors (que no-
riles tendran activitats del dia 7 a
1'1 I) l'horari sera de les 20,30 bores
a les 22,30.

Els participants en les activitats
del primer grup hauran de pagar
una quota de 13.000 pessetes, els lo-
cals, i 16.000 pessetes els no resi-
dents al municipi. Els del segon
grup pagaran 5.000 pessetes els lo-
cals i 6.000 els no residents a Fela-
nitx.

Aquesta activitat compta amb el
suport del Consell Insular de Ma-
Horca i d'altres entitats, el nom

quals es farà públic propera-
ment.
BATLIA

Dissabte passat, el Batle va assis-
tir a l inauguració (le l'exposició
del pintor felanitxer Pere Bennàs-
sar, a la galeria M.A. Perelló de Ma-
nacor. Diumenge, convidat per la
Cemissió Gestora del Celler Coope-
ratio, va acudir a la reunió informa-
tiva que va tenir Hoc a la Casa de
Cultura i, al migdia, al clinarque els
membres de l'Associació cie Veins
d'Es Carritx6 varen organitzar com
a doencla cle les festes del Centena-
ri de la construed() cle l'església. •

L'Associació de la 3. Edad de
porto Colom, reuní als seus afiliats

simpatitzants a un Dinar de Ger-
manor, amb motiu de celebrar la
Festa de Primavera.

A l'aplec hi assistiren unes
200 persones que durant unes hores
fruiren de la confraternització i de
Ia bauxa preparada.

Al dinar hi foren presents, entre
altres, el bade de Felanitx Miguel
Riera, en Joan Oliver, delegat de La
Caixa a Porto-Colom i en Josep M.a
Fuster, Coordinador de la 3. a Edad
de la Caixa que, juntament amb l'A-
juntament eren els patrocinadors de
la festa.

A les acaballes del dinar hi hagué
parlaments per part ciels senyors
mencionats i també del president de
Ia 3.a Edad de Porto Colom, Teodor
Rigo.

Tots els assistents foren obse-
quiats amb un record de la festa.

Després del dinar, s'organitza un
ball ben vitenc, acompanyats pel
grup musical Duo Arias de Llue-
major.

Que la illusió i el bon humor es
manten clins el col.lectiu de les per-
sones majors de Porto-Colom, ho
demostraren massa bé el passat diu-
menge, dia 17.

En donam fe. 	 G.P.R.

NUEVA GAMA TIPO MEN
Conclmonorio Of kwl:

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



INFORMA: Des de dia 29 de maig, obrim els divendres, dis-
sables i diumenges, a partir dc les 7 de l'horabaixa.

Els millors PAMBOLIS, FORMATGES, ENSALADES i SUCS
NATURALS, els tenim per a vosaltres.

Vos esperam

Vedat de Son Proluens
Junta General

-- Es •convoca als - Srs: - Socis– a - la• IuMa Gemmi - ordi natia7Titte-
se celebrara avui dissabte dia 30 de maig, a les 10 del vespre, a
l'Escola de Son Prohens.

Durant la reunió se podran satisfer les quotes de la propera
temporada.

FELANITX

CONTESTA A BERNAT

Sr. Director:
Vaig plantejar dues preguntes

Batte, sense escandalitzar-me dc res
i mogut per saber si la conversa que

,aig sentir el dia de la fira era cer-
ta i ara me surt en Bernat escanda-
litzat cil clavant la incapacitat de go-
vernar del PP els dotze anys darrers
i cscandalitzat de la incapacitat
governar que ha demostrat el PSOE
en un any.

La veritat sigui dita, no estic gens
escandalitzat per la nova «entesa-
mangarrufa» PSOE-PBP, nomes vo-
lia saber si era certa i el silenci del
Batte i les explicacions d'en Bernat
han estat la confirmació dels fets.
Uns fets molt senzills i concrets: cla-
vant la inexistencia d'un programa
de govern, es va improvitzant i, da-
vant les presses de la falta de previ-
sic"), s'han cie fer lues i nomes es pot

funcionar amb reunions «secretes» i
«enteses» que passen per damunt les
Ileis. Ara cliuen que tenen en marxa
clos projectes més, d'aquests que sán
pel 136 del poble i que no s'aguanten
de per enlloc. Aquesta manera de fer
no és gens nova perquè el PP tam-
be la practicava, com també va prac-
ticar la improvització, el contractar
sense diners i el desgavell urbanís-
tic que segueix talment, amb una pa-
raula:- -el PSOE fa el mateix que cl
PP i no es cxtrany que s'entenguin
i estaria be que governassin junts i
s'estassin de punyetes.

A mi no m'escandalitza res de
tot cl que passa, ho trob rutinari des-
prés de tretze anys de 'eure el ma-
tcix, com tampoc m'escandalitza que
els Coloms amigrassin amb les sal-
ves i l'exercici constant del Batle en
tirar pilotes fèra i alguna a ferir. El
temps demostra que amb els Coloms
o sense, cl qui governen són inca-
paços de res.

-'Mira.Bernat, a Felanitx he sentit a
dir que tenim el Batte que ens me-
reixem i a jo m'agradaria que per
una vegada en tenguéssim un que no
el mereixem, potser les coses can-
viarien. Antoni A.

L'ANIVERSARI
Aquesta sctmana passada ha fet

un any de les eleccions que varen
dur un canvi de Batle. En LM any hi
ha hagut moka d'activitat, un veri-
table estudi de la situaciú. La figue-
ra es va arrebassar. Posteriorment
les pasteres varen passar al mig. Mes
endavant es varen treure i es va pin-
tar una retxa carabassa. I per aca-
bar s'han desfet les eixetes que tor-
nen a rajar damunt les eues de peix
de rosa.

A Felanitx es veu que s'ha canviat
de Govern. En un any la Plaça de
s'Arraval ha sofert les embratzides
d'un govern renovador, estudiós i
progresssista, llàstima que el terme
de Felanitx sigui més gran que la
plaça. n'Observador

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

Agraiment
La família Munoz-Julia, cla-

vant les nombroses clemostra-
cions de solidaritat i condol re-
budes amb motiu de la mort
del seu fill Pedro i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja cl'aquesta no-
ta. Així mateix vol fer públic
el seu agraïment al Centre
d'Hematologia de Son Dureta
i als doctors M. Vidal i M. Gon-
zález de Felanitx per l'interès
i exquisida atenció dispensada
al seu fill tot al llarg del pro-
ces clinic de la seva malaltia.

tots, moltes gracies.

SE ' ,VENDEN PLANTA BAJA Y
PISO en Felanitx. C/. Badaluc, 12.
3.500 1000 cada uno.

• Informes: Tel. 825129.

C. D. Felanitx
El C.D. FELANITX comunica a los Sres. socios que el próxi-

mo sábado día 6 de junio, a las 21,15 horas en primera convoca-
toria y a las 21,45 en segunda, en la Casa de . Cultura, se celebrará
la Junta General Extraordinaria.

Orden del día:
— Situación económica del Club.

Organigrama Club (todos los equipos).
Elección Presidente y Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.

Por 'el bien del fútbol rogamos su asistencia y puntualidad.

La Directiva  

Optica FLORIDA
Precisa dependienta

SE VALORARA
Nivel cultural
Habla mallorquín-castellano
Experiencia

— Imprescindible referencias

INTERESADAS PRESENTARSE EN:

OPTICA FLORIDA - MANACOR, C/. Cos, 12 (Frente Perlas
Orquídea).      

Sistema
Usado Seguro

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

Vehículos de ocasión

FIAT UNO 70 SX 3/P
	

PM-BD
FIAT UNO Turbo iE

	
PM-AX

OPEL VECTRA 2.01 A/A
	

PM-AZ
RANGE ROVER V-8

	
PM-BG

ALFA ROMEO 75 2.0 c 	 PM-AS
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AW
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AU
MARBELLA Special

	
PM-AZ

FIAT UNO 45 S 5/P
	

PM-AX
FIAT UNO 70 SX 5/P

	
PM-AW      

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:   
AUTOS MARTORELL, S. A.

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



A ttIocares

GRifi

LosMejoresMuslosdelVerano
Por muchas Raciones

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

CRUJIIINIF V SAIIROtiO

Estamos a tu servicio en:

8
	 FELANITX

Fútbol Sala

Eis infantils arrasen al Met (04 preralart-se
per a les finals

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

— SPEZIAL BARÇA! —
TOT EL CAMP (picant de Mans:

plant, plam, plant).
ns UN CLAM (idem.). -

SOM LA GENT BLAU GRANA...,
L'altre dimecres var ser massa...

¡El Barça campió d'Europa!
Diuen que en el Port l'ambient era

inenarrable... A «Els Tanzarells», el
bar de Miguel Angel, es varen 'cozt:
gregar centenars de seguidors barce-
lonistes davant una pantalla ge-
gant... La calentura i l'emoció eren
t an elevades que no es d'estranyar
que 'les aigües del Port bullissin. Els
peixos pegaven grans crits, la mar
cremava com oli... Les barques de
bou devallaven pel Collet, qualcuna
puja —segons males llengiies— fins
i tot a Sant Salvador... El got de Ro-
nald no era per menys. Min. III de
partit... «La pica Koenzan... ¡G000l!
¡G000000000000000l! M'han dit que
el «cute» ?ties «cute» de Felanitx: An-
toni Artigues quan marca el Barça
pega llongo j s'enfila a un arbre...

això que es coix de fa molt de
temps, però eren tants d'anys de so-
f rir...».

A la plaça de Les Palmeres, ban-
deres amb l'ensenya, eufòria total,
renott de claxons... Va ser una nit
certament històrica.

TENIM UN NOM,
EL SAP TOTII0M: •
BARÇA!, BARÇA!, BARÇA!

(Dedicat especialment a ANTONI
ARTIGUES, JAUME «RAOLL», MA-
NUEL FONT, MIQUEL MUÑOZ,
JOAN OBRADOR... i tots els segui-
dors barcelonistes de sempre).

• En el restaurante de Cala d'Or
«SA BARRACA» antes había un
«ANGEL» que presidia el «cotarro»
de las mesas... Y eso que Miguel
«Olá», hombre no demasiado devo-
to, que digamos, se lo venía miran-
do desde hacía tiempo con el rabi-
llo del ojo y con cierta enjundia...
Vamos que un día pasó por ahí,
como es habitual, nuestro gran ami-
go TONI GRIMALT senior y le dice
tras observar sus insanas tentacio-
nes... ¡Quítalo, hombre, quítalo! ¿Y
qué pongo en su lugar? ¡Un jabalí,
un jabalí! ¿Un jabalí? ¡Sí eso, un
jabalí! Así que fuera «angel» y en
su lugar ahora preside tan respeta-
ble lugar un señor JABALI. Una pie-
za casi única, fruto de una famosa
cacería de aquellos tiempos... Disc-
cado, claro esté, ¡faltaría más!. Un
obsequio «made» in Grimalt a tono
del local.

• El lunes estuve en PORTO-
COLOM. Vamos que las pasé canu-

•las con tanto bache, y eso, que de-

bería habercomenzado la tempora-
&la turística, cosa —como pude corn-
proba I .- anda flojilla. Estuve co-
mienclo espIL:mclidamente en «CAS
PATRÓ» donde el ambiente sí se ter-
cia. Un lugar donde tuve la oportu-
nidad cJe conocer al famoso holan-
dés MISTER ALBERTO (el señor
del dedo), que por cierto tiene un
parecido con Harris. on Ford que has-
ta puede confundir. Un personaje a
tener cuenta que se ha construído
una mansión de aupa en Cala Mar-
sal. «A.B.» un elemento que puede
reactivar a nuestra alicaída zona
costera.

• Y una noticia de primer or-
den. Próximamente saldrá a la luz
Ia primera (me refiero en plan se-
rio) GUIA TURISTICA DE PORTO-
COLOM, una obra indispensable
para cualquier turista o mallorquín
que quiera saber todo lo que se
cuece en nuestro amado puerto. Una
obra, una iniciativa que deberemos
agradecer a TOMEU LLOPIS y
JUAN-KING, S.A. Este verano ha-
bra que llevarla en el bolsillo.

▪ Y hablando de guías, me en-
tero por «PERLAS Y CUEVAS», en
la sección del amigo PERICO PO-
MAR sobre gastromanía, que «SA
SINIA» es uno de los pocos restau-
rantes mallorquines que cuentan
con estrella en la «GUIA CAMPSA».
Me alegro por el amigo TONI, BIEL
y compañía.

• Y ahora UNA PREGUNTA
CONCURSO: Ahí va: ¿CONOCEN
ALGUN FELANITXER QUE BESA-
SE LA MANO DE LA FAMOSA ES-
TRELLA MARLENE DIETRICII
EL AÑO 72 EN LA SALA DE FIES-
TAS «TITO'S»? A los acertantes les
sellaremos la próxima BONO-LOTO.
¡Ojo, sin pasarse!

• El pasado viernes no asistí a
Ia INAUGURACION de la NUEVA
EXPOSICION del artista felanitxer
PERE BENNASSAR, un artista que
ya cotiza como los grandes maestros
de esta década. El evento era en
MANACOR en la GALERIA M. A.
PERELLO. Según comentarios, la
obra expuesta es francamente sensa-
cional, de una calidad innegable.
¡Congratulations!

• Tampoco pude el sábado acer-
carme al «AUDITORI MUNICIPAL»
a ver el GRUP DE TEATRE de
CAMPOS que ponía en escena la
obra de JOAN MAS titulada «LA
SEU PLENA D'OUS», que bajo la
batuta del amigo ANTONI PICON
cosecharon un EXITO casi sin pre-
cedentes, según comentan mis con-
fiden tes.

• Según me cuentan, que nues-
tro pintor universal MIQUEL BAR-
CELÓ sigue en candelero —¡natural,
diria en «Cordellina»!— ha realiza-
do la portada del Ultimo elepé de
CA NIA BON de la isla.

Por cierto que el po-
bre anda muy pachucho últimamen-
te y más de uno se pregunta si el
pobre la va a palmar.

• El otro día el amigo PEP
FERRER («Pep S'Inglés») cumplió
años ¿lo digo?, pues ¿84? Pues la
verdad es quo los años pasan para
este simpático personaje y no se le
notan. A primer golpe de vista uno
le echaría veinticinco menos... Claro
que el tiene su dieta particular que
le va de perlas como se puede com-
probar. Por cierto que su famosa

RESULTATS

C.D. ALARÓ, 3 -
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR, 0

Infantils:
COL. PUBLIC DE LLORET, O -
APA COL. ST. ALFONS, 8

Setmana calurosa i entretengucla,
on la regularitat fou lo mes predo-
minant dins els partits d'iniciaeiú i
infantils. Acabats ja la majoria dels
torneigs i lligues, els equips enca-
ra en joc no amollen la corda.
Aquesta vegada els jugadors d'ini-
clack') es desplaçaren a Alaró per
disputar el partit corresponent al
Play Off 0130, mala papereta pels
felanitxers que contaven solament
amb 5 jugadors, eis quals sofriren
tot el partit sense baixar el cap. Vo-
lem donar les gracies a Biel Ramis,
pare d'un jugador, que ens acompa-
nya de bon gust a Alaró per poder
disputar el match. Els herois d'a-
quest partit foren Martinez (3), Ha-
yo (3), Joan (3), Juanito (3) i Lluís
(3).

película «Contrabandista por amor»
definitivamente se da por perdida,
una autentica pena, pero el no des-
carta un día no Muy lejano volver-
la a rodar, ya que energías no le fal-
tan. ¡Salut, Pep!.

• Y hoy lunes tengo que cerrar
el kiosko, la cosa me pilla con el
paso cambiado regresando de Por-
to-Colom escuchando a Jose M."
Garcia por la radio, no sin antes ha-
bet- hecho un alto en el camino y
haberme detenido un instante en
bar/restaurante «M ES T R A L» (el
único que permanece abierto a es-
tas horas por esta zona). Me topo
con las «viejas glorias» porteñas
apurando al maxim° lo que queda
de noche... Ah! por cierto, que el
»CLUB DE PESCA» ya está en mar-
cha, pero la tramitación conlleva
cierto tiempo, ya saben lo que es
eso de la burocracia.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS

Novament els infantils demostra
-ren la seva superioritat clavant un

rival molt assequible que no posa
gens de resistencia. L'equip felanit-
Ner crea n-lultittici de jugades i féu
gaudir els seus seguidors tot l'encon-
tre. El mister J. S. Picornell
tilr cl illareadm . Per Pruvar luga -

dors nous en diferents posicions. Els
golejaclors foren: J. Barceló (3), Ca-
ñas (2), Zamorano, J. A. Illescas i
M. Uguet.

Avui dissabte al Poliesportiu d'A-
riany es disputaran les esperades fi-
nals a les que els felanitxers acce-
deixen per quart any consecutiu. De
segur que els joves jugaclors
deixaran ben alt el llistó.
LO MILLOR

Una vegada mes el joc duls Infan-
tils, que han demostrat ser un con-
junt ben fet amb unes bones pers-
pectives de cara a la lliga cadet fe-
derada de l'any que ve. Novament
volem felicitar a Joan S. Picornell..
LO PITJOR

Els d'iniciació. Al darrer partit
sols es presentaren quatre jugadors.
Una difícil papereta pels entrenadors
de cara al futur. - ••

Escriu: Marino Talavante
NOTA

La I Diada de Futbol Sala Juve-
nil, que se celebrarà el proper dia 6
de juny a Sa Maki, servira per a fel -

la presentació del primer equip ju-
venil federat. Una presentació on hi
seran presents els mitjans de coma-
nicaciú i d'altres estaments. Es trac-
ta de l'equip entrenat pel jove Sal-
vador Viciai i que esta patrocinat
per FIAT-AUTOS MARTORELL.

Per a aquesta jornada s'ha convi-
dat l'equip actual campió d'Espa-
Ilya, el col.legi NIontision de Cititat,
l'equip cadet del Poligono de Levan-.
le, subcampió de Mallorca de la
seva categocia, i ei C.D. SOW Amer
de Cala Llombards, que enguanv
s'ha federat per primer cop.

No hi ha dubte que °quest serìi.
un torneig de lo mes competitiu
animat, donada la gran categoria
dels competidors.



Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

Comunica a sus clientes y público en ge-
neral que ýa 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. Comprue-
belo Vd. mismo.

Restaurant BONO
C/. Algo, 10	 Tel. 580588	 FELANITX

HOUR' D'ESTIU: Ober tots els migdies me-
nys els dissaptes i els vespres del
dimecres, dijous, i divendres tam-
bè està obert.

"ESPERAM LA VOSTRA VISITA"
moLTEs GBAcws

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 DIA 29

Pulpo a la gallega
Calabacín relleno
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Café, copa y puro.

2.200 ptas.

VIERNES 5-6-92
Tallarines al Salmón
Rape a la Americana
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.600 ptas.

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

Rogamos RESERVEN MESA los grupo ss de más de 12 per-
sonas. 	 S. 	Gracias

FELANITX
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BASQUET ,

Els sèniors gw.anyarenla promoció
d'ascerus

FUTBOL

MAL FINAL DE LLIGA AMB MAL
ARBITRATGE

Un minut de silenci per Pedro
Muñoz nebot del jugador Jaume Ju-
lia.

Gran partit de la S.E. CA'S CON-
COS que perde per un discutit pe-
nal a 5 minuts del final, amb el
quart classificat. Lo millor fou que
aconseguiren la permanencia, gra-
des a la victória la setmana ante-
rior al rival S'Ilorta.

Jugaren: Alei x, Tia, Gorclillo,
Hugo, Pirri, Felipe, Llull, Cabana,
Mateu, Roseió i Tauler. Al segon
temps sortiren Biel, Bennassar, Eva-
risto, Juanele i Colau.

Joan Mas
3." REGIONAL
C.D. ESPORLES, 2 -
ATLOS. PORTO-COLOM, 4

• . SUPER PORTO-COLOM
Gran partit el disputat per l'equip

del Port, que una vegada riles va me-
ravellar el públic amb el seu joc.
Una victoria de 3 punts que posa
als del Port en segon lloc, aspirant
l'ascens. Res va poder fer l'arbitre,
el senyor Felix per fer perdre els
visitants, encara que ho intentas pi-
tant penals inexistents i fores
joc.

Alineació: P. Torres, P. Ballester,
D. Sierra, F. Gorgoso, A. Morales, J.
Maimó, G. Calado, A. Mercadal, D.
Cano, J. Castro i M. Moya (en el mi-
nut 45, A. Vergara entra per Juli que
s'havia lesionat). Éls gols foren mar-
cats per M. Moya (2), que fou una

411111111
gran figura. Un per D. Cano i l'al-
tre de falta directa per Gonzalo. I
en el próxim partit en «Es Torren-
tú», es jugara el segon Hoc enfron-
tant-se al At. Baleares.

M.T.F.
CADETS

L'equip de categoria cadet del C.D.
Felanitx, ha acabat la temporada. El
conjunt que dirigeix En Lillo ha que-
dat al Hoc 12e, d'un total de 16
equips. En el darrer partit de lliga
varen empatar a clos dins el camp
del Porto Cristo. Divendres passat
hi hague un sopar per despedir la
temporada i entregar els trofeus.

GV
BENJ4M/NS
FELANITX, 9 - PORRERES ATL., 1

Aquest es l'únic equip de la can-
tera felanitxera que encara li queden
un parell de partits.

Dissabte, varen aconseguir golejar,
ni mes ni manco, que per 9 a 1 a
l'equip porrerenc. Els encarregats de
marcar varen ser: Jose Garcia, Da-
vid Campos i Tomeu Vidal amb dos
gols cada un i Jose V. Martin, Pe-
dro Alcolea i Tomeu Nadal amb un
gol perhom.

Dos punts mes que els enfila fins
a un clels Hoes alts de la classifica-
ció.

GV

SE NECESITAN DOS CHICAS con
buena presencia pura CHESTER
FRIED en Cala Fei-rera.
Informes, Tel. 824144

Resultats:
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 59
BASQUET IN,CA «B»	 50
Juvenils:	 •
SAN CAYETANO	 47
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 44
Seniors masc.:
PUIGPUNYENT	 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 60
III Divisió:
GESA ALCUDIA 	78
AUTOCARES GRIMALT	 67
Conzentari

Els CADETS aconseguiren la
quarta victòria de la temporada. Un
triomf ben encaminat des dels ini-
cis de l'encontre- i que visqué els
millors moments dos minuts abans
del descans, amb la maxima dife-
rencia (34-18). Quan el Bàsquet In-
ca s'acosta fins a tres punts (41-38,
minut 31) reaccionaren els locals de
forma esplendida, amb un parcial
de 10-0. Destaquem la feina d'Hugo
Díaz, en defensa, i les 8 cistelles de
J. M. Porras, com a millor atacant.

Derrota poc important la dels
JUVENILS, ja que es tractava del
partit de volta d'una eliminatòria.
Perderen de 3 punts i alla hi gua-
nyaren , de 33. A la primera part se
succeïren les alternatives en el mar-
cador, però acaba 27-21. Els 9 punts
inicials del segon temps foren pels
de Ciutat i cl marcador se colloca
amb una diferencia considerable
(36-21). La reacció felanitxera arri-
ba fins a l'empat a 43, en el minut
38.

El fet més destacable de la jor-
nada el protagonitzaren els SE-
NIORS, capaços de superar l'elimi-
natòria d'ascens al grup A, a camp
contrari. Recordem que el partit de
Felanitx havia acabat 56-58. La 1..
part fou .de 'mite qualitat i encert,
per part d'ambdós equips i acaba
38-39, després d'haver-se enregistrat
un domini visitant, tot el temps, i
amb un maxim avantatge de 7
punts. El segon període comença
malament pel Joan Capó i els pri-

mers 5 minuts rebú un 6-0 (44-59),
essent aquest el pitjor moment. A
partir (Vaguest moment el joc torna
dur, amb bastantes faltes i no pa-
clues errades. El marcador se movia
lentament, amb diferencies inapre-
ciables. Quan faltava un minut el
resultat era de 55-57 i
estava empatada. Els tres punts fi-
nals de Tomeu Salva proporciona-
ren tin «happy end» per un equip
que ha realitzat una magnífica cam-
panya, guanyant en els moments de-
cissius. No podem passar per alt el
sensacional encontre de Xisco Adro-
ver qui captura 25 rebots i anota 11
punts; ,I no mcnys espectaculars

Os 4 taps del juvenil Cesar.
Els de TERCERA confirmaren el

fluixíssim final de campanya en
front d'un equip practicament inte-
grat per júniors. Necessiten acabar
Ia temporada i recobrar noves iHu-
sions que semblen ara perdudes.
Certament, en aquest partit, no tin-
gueren opció a la victòria, i això es
molt pobre. L'única nota bona es el
complet partit del júnior Rafel Lla-
(16, que fou el millor (21 punts).
Anotadors:

Cachets: Sa Pobla (jornada ante-
rior). — J. Bisquerra (13), Hugo
Díaz (10), J. M. Porras (9).

Basquet Inca B. — J. M. Porras
(16), A, Barceló (13), J. Bisquerra
( 11 ).

Juvenils: Cesar (21), R. Boyer (8),
A. Veal, (6).

Seniors masc. — B. Salva (14), X.
Adrover (11), M. Villalonga (9), G.
Noguera (9).
III Divisió: R. Lladó (21), G.

Amengual (16), M. Julia (10), A. Oli-
ver (9).
Aquesta jornada

Amb la jornada d'aquest cap dc,
setmana se clourà la temporada 91-
92. Jugaran únicament clos equips;
els cadets que ho faran a la pista
del Perlas B i l'Autocares Grimait,
de 3 •., que rebrà la visita de l'An-
dratx.

LARRY CISTELLES

2.. REGIONAL

S. E. Ca's Concos, 0—Montaura,
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Í—Renault - Ocasión le ofrece:

	N

OPEL Corsa	 PM-AV

RENAULT R 5
	

PM-M

RENAULT R 5
	

PM-T

RENAULT II 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 "

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

OPEL OMEGA 2.6 i (sin estrenar)
OPEL CORSA SWING
OPER CORSA CITY
OPEL CORSA TR 1.3
OPEL KADETT GSi 2.0
OPEL KADETT GLS 1.6
OPEL KADETT GSi 9 .1) i
FIAT UNO 1.3 5 p.
WOLSGVAGEN GOLF 16V
PANDA 40
PANDA 40
FIAT CROMA

Y OTROS

PM-BL
PM-BH
PM-AZ
PM-AJ
PM-AP
PM-AG
PM-AW
PM-AH
PM-AT
PM-AH
PM-AF
PM-AX

FACILIDADES DE PAGO HASTA CINCO AÑOS

10 	 FELANITX

• Sorpresa, sorpresa. L'equip At-
léticos Porto Colom guanya d'una
manera admirable dins Esporles. Un
triomf que colloca als braus juga-
dors de Toni Cuenca en segona po-
sició, ja a punt de pujar a scgona.
Llàstima dc l'actuació de l'arbitre
que feu el tot per tot perquè per-
dessin.

• ¿Veta — Fideuer?... ¿Fideuer
— Veta?... ¿Deuen sortir plegats?

• Una setmana tries tenguerem
.show en directe a l'SPEED BAR
MUSICAL. Aquesta vegada no hi ha-
gué demostració de culturisme ni
ballet, però els gambirots i reribuers
no hi faltaren.
p. 

TALLERES
MECANICOS

• Més que «animals de compa-
nyia», ja pareix un zoolblig. PASSE-
RELL, sota la tutela del seu mana-
ger JAUME FIOL i la mestressa
TRINI, ha augmentat els seus efec-
tius, arribant a tenir serps america-
nes i multitud d'animals exòtics.

• ELS TAMARELLS fou un
CLAM blaugrana. Unes 200 persones
es reunircn en aquest café per veu-
re guanyar la COPA D'EUROPA al
BARÇA. Fou una festa, malgrat l'ac-
tuació d'alguns incontrolats. ENHO-
RABONA CULES.

• L'equip provincial de bàsquet
AUTOCARES GRIMALT ascendí de
categoria, al grup A, dins el camp
del Puigpunyent. Volem destacar els
34 punts en 2 partits de Tomeu Sal-
va.

• Noctàmbuls, apunteu aquest
nom: TUTUP.

ni2

S. a..

Puertas E tensibleS
Galvanizadas y
laCadaS
varios colores.

Trot felanitxer
EL MON DEL TROT ESTA

DE DOL
El passat divendres dia 22 morí

el jove jockey Pedro Muñoz
nebot del propietari de La Pamela
de Retz. Des d'aquí N ,o1 em expres-
sar el nostre condol a la seva famí-
lia. Al Cel

HIPODROM SON PARDO
Hito S.F. imparable, fou Ir. a la

carrera «Nacionals».
lr. HITO S.F. 1245 (F)
2n. NEU M.A. 1'26'7
3r. NINETTE DE RETZ 1'24'9

HIPODROM DE MANACOR
Durant les carreres es guarda un

minut de silenci en memória de Pe-
dro Muñoz.

Ir. Maravilla Mare 1'24'2
2n. Mon Chambon 1'24'2
3r. Personalidad 1'24'3
4t. Lanzarina (F) 1'24'4

.I.M.

SE VENDE CASA en Son Prohens,
una casa en Es Pou Nou, una en
Son Negre. Una PARCELA de 4
cuarteradas con casita y luz en
Son Xot. Una PARCELA en Es.
Camp Fred de 8.000 m2 con casita.
Informes, Tel. 580902

SE NECESITA CHICA para cuidar
Mho- de 2 años -y tareas domésti-
cas, en Calonge, con habitación y
mantenimiento. 2 días libres.
Informes, Tel. 659106

SE TRASPASA tienda TOT JOVE.
Informes, C/. Major, 21.

•juna AUTOMO VILES

Felanitx

,

Persianas de AluminiCr
Color Plata, Bronce y
laCadaS varios colores.

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
t.lanual y mando a distancia

,
CAMPINTERIA METALICA

C.t F. U7-204571
ci Estrella I -Telefon0 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

Puertas Canco a
Hierro y Aluminio y
Con mondo a distancia

Puedas Basculantes
Galvanizadas. lacadaS
Imitación madera.

4XXX
4.4.4v
grig

La temporada...
(Ve de la pàg. 1)

a la Iligueta d'ascens a 3.a; arbitra-
va el Sr. Munar, el qual, va muntar
un vertader espectacle, expulsant a
tres jugadors felanitxers, influint de-
cisivament en el resultat final. Com
a conseqüència de la indignació dels
aficionats varen agredir l'arbitre. El
Club felanitxer va esser fortament
multat i es sanciona per dos anys al
jugador Sebastià Oliver, i per tretze
partits a Gelabert i el Felanitx no
ha pogut jugar altre encontre en el
camp de la carretera des Port.

De flavors erica el Felanitx ha anat
peregrinant pels campos de Mallor-
ca i en les darreres 10 jornades no-
tries ha aconseguit 4 punts. Amb
aquell partit contra el Calvià se va-
Ten acabar les esperances dels juga-
dors i directiva i les illusions dels
aficionats.

Aquest ha estat, damunt damunt,
cl resum de la temporada 91/92, far-
cida d'alegries i tristeses; l'esport
així.

Ara, cal esperar quin sera el futur
del club felanitxer. No se sap que
passara l'any que ve. El que sí es
cert, es que ben prest se convocara
una assemblea extraordinaria del
Club, on es poden prendre interes-
sants decissions entorn al futur del
Futbol a Felanitx. No oblideu que se
cerca president i nova junta direc-
tiva."Si -qualcú -vol ajudar a .treure
el carro endavant i donar ¡upon
perquè el futbol no mori a Felanitx,
que estigui al corrent perquè segu-
rament, ben prest s'anunciarà agues-
ta assemblea.

Tia Oliver i Gori Vicens

Compruébelo.
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Passeig Ramon Llull. 12 - Tel. 582368
Carrer de Campos, 51 - Tel. 531521




