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

Dem5 actuarà a Felanitx el
Moscow Piano Quartet

Pels qui arribin a temps a Ilegir
aquest periòdic el divendres dia 26,
els volem informar de la presenta-
ció del llibre de Bartomeu Salva Si-
monet, «Miguel , Bordoy i l'arqueolo-
gia». L'esmentada presentació s'ha-
via de celebrar aquest mateix di-
vendres, a les 9'30 del vespre, a la
Casa de Cultura i sera a càrrec del
nostre paisà el Dr. Miguel Barceló,
catedràtic de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

En Bartomeu Salva és llicenciat
en Prehistòria i Història Antiga per
la Universitat do Barcelona i les pla-
nes del nostre setmanari han donat
testimoni en diverses ocasions de
breus assaigs o aproximacions seve
al tema de l'arqueologia i als
gens més remots de la nostra con-
trada. En va participar —encara es-
tudiant— a l'excavació de l'assenta-
ment roma de Can Maiol i darrera-
ment, i com integrant d'un equip

que ha elaborat el catàleg arqueolò-
gic del migjorn per encàrrec de la
Conselleria de Cultura del Govern
Balear, ha tengut cura d'elaborar la
',Art • co rresponent al nostre terme.
També es recent l'exposició «Fela-
nitx abans d'esser Felanitx» —que
per cert ha estat la més visitada de
'any— el muntatge de la qual dirigi

Bartomeu Salva.

Al llibre que es presenta, l'autor
rençata amb una biografia de l'his-
toriador Miguel Bordoy, seguida
d'unes reflexions entorn a la situa-
ció de la ciència i la practica arqueo-
lògica a l'època de les recerques de
M. Bordoy. Segueix l'inventari del
legat arqueològic del procer felanit-
xer, amb la corresponent represen-
Wi<Lgrafiça_i clouen l'opuscle unes
conclusions histèriques d'alcanç flies
general. Ha prologat l'obra Mn. Pe-
re Xamena.

El concert que ens oferirà demà
diumenge el Centre Cultural mereix
un comentari previ, tota vegada que
la categoria d'aquest conjunt rus no
hauria de passar desapercebuda pel
públic felanitxer ni molt manco pels
bons afeccionats a la música.

El «Moscow Piano Quartet», que
es va formar l'any 1989, es avui en
dia el conjunt més conegut de Rús-
sia, dins la seva modalitat, ja que
des del seu debut pel gener de 1990
al Museu Yermolova, ha merescut
sempre l'acollida més favorable de
la critica i l'exigent públic soviètic.
La revista musical «Muzykalnaya
Zhizn» en féu una veritable apologia
d'aquesta actuació.

_Està integrat _pel pianista Alexei
Yeromin, el violinista Alexei Tolpy-
go, el violista Andrei Ratnikov i el

violoncelista Genrikh Yelesin, tots
ells formats a l'Institut Gnessin, i
dos d'ells, Yeremin i Yelesin, pro-
fessors actualment d'aquest centre.

Aquest quartet ha fet concerts a
Moscou i Leningrad i va gravar el
«Quartet en Sol menor» de Bramhs
per a la Radio Nacional Soviètica i
ha realitzat gires artistiques per
Portugal i Italia.

Quant al repertori del concert de
diumenge, l'integren només dues pe-
ces, el «Quartet en Mi Major, Op.
20» de Sergei Ivanovich Taneiev
(1856-1915), un compositor i pianis-
ta rus deixeble de Txaikowky, excel-
lent pedagog, i el «Quartet en La,
Op. 30» del compositor francès Er-
nest Chausson (1855-1899), deixeble
de Messenet i Cesar Franck i autor
d'una obra iota ella impregnada de
lirisme i sensibilitat.

['equip d'iniciació de Futbol Sala convidat al
Campionat d'Europa de Clubs

Començada la setmana, les dane-
res noticies referents a l'esport de
moda, el futbolet, tocaven directa-
ment l'esport felanitxer.

L'equip d'Iniciació, Escola de Fut-
bol Sala A de Felanitx, patrocinat
per Bar Can Biel, ha estat seleccio-
nat per la Federació Balear de F. Sa-
la, per jugar uns partits d'exhibició
dins els Campionats d'Europa de
Clubs (Sèniors). La representació
espanyola d'aquest campionat sera

càrrec dels equips Interviu Llody's
(Madrid) i Buades Elèctrica (Pal-
ma), a més dels equips campions
dels països europeus. Per boca del
President de la Federació ens arri-
'oh la grata noticia d'aquest esdeve-
niment internacional, on l'equip fe-
lanitxer representara la part forana
de l'illa. El Campionat tindrà lloc al
palau d'esports de Ciutat, per Pas-
qua, i reunira el millor futbol-sala
europeu.

La representació dels allots es do-
narà a conèixer oficialment el pro-
ner dilluns, i el nostre equip sera la
sorpresa d'aquest esdeveniment in-
ternacional.

L'escola de FUTBOL SALA FELA-
NITX està formada per Cristòfol
Muñiz i Xisco Gonzalez (porters),
Andrés Leandro («Hayo», capita.),
Alex Sibot, Sebastià Vallbona, David
Cañas, Toni Vidal, Andreu Monser-
rat, Antoni Mas, Mateu Oliver i Ju-

lián Corchado. L'entrenador sera na-
turalment Pep Gonzalez, acompa-
nyat del delegat Julian Corchado i
amb el suport del seu president Ma-
rino Talavante.

IAð tS25501_44,

INFORMA
Fira Agricola del
meside maig

Aquest Ajuntament, en coincidèn-
cia amb la Fira del mes de maig, té
previst organitzar una mostra de
Jardineria, Floricultura i Horticultu-
ra, en base al següent.

DATA: El 7, 8 i 9 del mes de maig,
en coincidència amb la fira tradicio-
nal de Felanitx, el segon diumenge
d'aquest mes, dia 9.

LLOC: Al Parc Municipal de Sa
Torre. Recinte tancat i prou espaiós
per a aquest tipus d'exhibicions.

OBJECTIU: Donar a conèixer els
productes del camp de la comarca:
vins hortalisses, flors i plantes culti-
vades dins els hivernacles i vivers.
Així mateix mostrar l'oferta d'apa-
rells, maquinaries i installacions
adients per al conreu.

(Passa a la pag. 2)



SALE
INFORMA

s A NrrolitAL

Dis. 27 St. Rupert
Diu. 28 St. Castor
Dill. 29 St. Eustasi
Dim. 30 St. Joan Clímac
Dim. 31 St. Arnós
Dij. 	 1 Sta. Teodora
Div. 2 St. Francesc de Paula

1.1 UNA
Quart creixent dia 31

COMUN CACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners
les 6.45 (excepte dissabtes) 8,

10, 14 i 18 n Diumenges I fes
tus, a les 8, 14 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
dó: Dies feiners, a les 8 (excel,-
te dissabtes) 9,30, 13 15451 1930
n. Diumenges i festius, a les
9,30, 15.45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu-
menges, a les 9,30, 13 1 18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Dies fei-
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 1115 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.n 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)
Tels. 582904-581188

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Gtardla Civil 51100911
Servei de grua: 827474'

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

mi q eta nicolau Rosselló
Vda. de Bartomeu Bat-eel()

mod a Felanitx, dia 19 de març de 1993, a Pedal de 71 a I1VS,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedieció Apostòlica.

Al eel sin

La SeVa filla Anna Maria; fill politic Miguel Mas Gomila; nets M.  Antònia i Bartomeu:
gentians polities, nebots, eosins i els altres parents, vos demanam (pie volgueu unir-vos  aies
nostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Gabriel Vaguer, 35 - Ir. 1
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FELANITX

FEL NITX
Sctinanari d'itItcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

(Ve de la pàg. I)

Podran exposar -hi tots cls interes-
sats que ho demanin i es dediquin a
la transformació de productes del
camp, a la jardineria, al conreu
d'hortalisses din!'; hivernacles o les
cases comercials que venen maqui-
naria agrícola.
ACTIVITATS PARAL.LELES:

Durant la setmana de la mostra
es farà el següent:

Al Recinte del Parc Municipal:
Entrega de premis del concurs

mural de pintura mural.
Concurs de coques de verdures.
Concurs floral i la consegüent en-

trega de trofeus.
Concurs de fotografies: «Arbres

singulars del terme» amb la conse-
giient entrega de trofeus.

Ball de pages.
Concert per la Banda de música.
Desfilada de bandes juvenils de

tambors i cornetes.
Obsequi floral als visitants, etc.
En altres llocs:
La inauguració d'una pintura mu-

ral de 30 m.
Sembra d'arbres per part dels

alumnes de les escoles.
Conferencies sobre el medi-am-

bient.
CONCURS ESCOLAR
DE FOTOGRAFIES

A la Comissió de Govern de dia 15
de marc, s'aprovaren les bases que
han de regir el concurs escolar de
fotograties «ARBRES SINGULARS
DEL TERME».

Les Bases són les següents:
Ir —En el concurs, podran parti-

cipar-hi els alumnes de vuitè d'EGB,
BUP i FP, en equips de nombre va-
riable de membres, mentre que tots
cils pertanyin al mateix curs i al ma-
teix centre escolar del nostre terme
felanitxer.

2n.—Els treballs consistiran en
una fotografia relativa al títol del
concurs, adherida al centre d'una
cartolina tarnany foli.

A la part superior s'escriurà el «le-
ma», així com la localització del te-
ma fotografiat dins el terme de Fe-

lanitx, i davall la fotografia un breu
comentari literari allusiu a l'arbre
retratat.

3r.—Totes les fotografies han d'és-
ser amb el tamany original obtingut
amb les maquines de retratar, que
per a -aquesta finalitat haura obse-
quiat prèviament l'Ajuntament els
concursants.

4t.—Cacla curs podrà participar
amb tantes fotografies corn. permeti
Ia maquina de retratar rebuda per
concursar. (24 fotos possibles).

5e.—Sera obligatori revelar les fo-
tografies en el comerç subministra-
dor de les maquines: Foto Sierra,
C/. Aigo, 10, Felanitx

6e.—Els tftballs --es • presentaran
acompanyats d'un sobre tancat amb
el «lema», i a l'interior es posara
el nom del curs i el grup del autors.

7e.—Els treballs hauran d'entre-
gar-se -al registre de l'Ajuntament,
per així poder ser segellats amb la
data de recepció. El termini de pre-
sentació dels sobres sera el dia 23
d'abril.

FIRA DEL MES DE MAIG
A més dels actes i espectacles que

aquest Ajuntament te. previst realit-
zar al Pare Municipal, amb motiu
de la lira de maig, el di unienge 9, dia
de la fira, es pensa muntar un es-
pectacle de cavalls d'alta escola a la
font de Santa Margalida, contractats
per aquest Ajuntament. També hi
podran participar amb els seus ca-
valls tots els propietaris locals que
vulguin exhibir les qualitats dels
seus nobles animals. Els que vul-
guin participar-hi poden posar-se en
contacte amb el Regidor de Fires Sr.
Juan Ruiz, els dissabtes dematí a
I 'Ajuntament.
DELEGACIÓ DEL BATLE
A CAS CONCOS

-EI-Delegat del Batle a Cas Concos
informa que tots els cans que es
trobin als carrers o als camins de
fora vila, perduts o tots sols, seran
conduits a la canera municipal, amb
motiu de les queixes rebudes de
molts de.veinats, ja que la setmana
passada un ca . va atacar una guarda
d'ovelles i en va matar una.

SE NECESITA COCINERO/A para
Hotel Antares de Cala d'Or. Inte-
resados presentarse el lunes 29 o
martes 30 por la mariana en este
hotel, C/. Boulevard, 9 de Cala
d'Or.

FOTOCOPISTERIA

Can
PAPELERIA

C/. Molinos, 6 — Tel. y Fax 827464

Pone a su servicio:
—FOTOCOPIAS COLOR 	 —PLASTIFICACION
—AMPLIACIIIN DE FOTOCOPIAS —ENICUADERNACION
—PAPELERIA EN GENERAL 	 —FOTOCOPIAS
—ESTAMPACION DE CAMISETAS —MULTICOPIAS
—SERVICIO DE FAX

Estampacián de camisetas desde 1.200 ptas.
HORARIO: De lunes a viernes, marianas de 9 a 13,

tardes de 16'30 •a 20 h.
Sábados, de 9 a 13 h.



VIDEO-REPORT

Jaume Andreu
Reportajes en video.
Reportajes industriales.
Montajes para aficionados

Montajes de 8 y S-8 (cinc) a
video.

Sacamos fotografías dc sus
cintas de video.
C/. Major, 17	 Felanitx

Si vareu llegir la Sala Informa de
data 2 de marc,:, vos poguereu in-
formar que s'ha començat per con-
dicionar els terrenys dels camps de
futbol, els seus vestuaris, serveis,
termos, grifós, dutxes, etc. Aquests
treballs es començaren al Camp de
Futbol de Cas Concos i es finalitza-
ran al Camp d'Esports de Sa Mola.

En el Camp d'Esports de Sa Mola
se segueix treballant reparant les
reixetes de protecció, les quais  estan
rompucles.

Respecte a la pista dc Portocolom,
i a causa de la gran demanda que hi
ha per la seva utilització, ningú no
ha fet menció dels vestuaris i ser-
veis, encara que som conscients de
Ia seva falta, per() va ser una de les
condicions que posaren els profes-
sors, que es respectas la intimitat
del collegi, mentre no hi bagués una
persona responsable que s'ocupas
d'obrir i tancar, ja que la pista per-
tany al collegi.

Avui he fet una excepció contes-
tant les preguntes i suggeréncies en
el Setmanari, normalment les con-
test el dissabtes &mati a l'Ajunta-
ment.

Delegat d'Esports.
Juan Ruiz

Restaurante CESAR
PORTOCOLOM

Comunica al público su REAPERTURA
a partir del próximo día 2 de abril.

C/. Llaüt
	 Tel. 825302

XVII VOLTA A MALLORCA EN MOTO
Demà diumenge dia 28, sortida a les 9

del mati de la plaça d'Espanya.

Per a més informació:
Taller Cristòfol Bennbsar - Tel 580268

Ti que pots,
no t'ho ri -11

I. a y ,„
%AIE
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Avantatge de Ilavors

Encara hi tornarem
Sempre tornam, sempre volem tornar, i malgrat no volguem cap alla

alla anam. Es allò de l'alfa i omega dels grecs, la sortida i posta del sol,
el tir cle fona que es la nostra vida, el còdol que surt com un Hamy en

- parabólica volada, fins que pega ... onsevulla, però insistim. «De Sant Agus-
tí a Sant Agustí» com ho enregistra En Banya, ho comen,ta En Miguel
Estapoll i documenta Mossèn Pere Xamena.

Tres mesos fa que no som a Felanitx, tres mesos falten per a tornar-
hi. De cada dia manco faltara. Vint-i-tres anys fana mon pare fins que hi
torna, vint-i-nou mes varen passar fins que morí sense poder tornar. La
guerra civil i la mundial, tant la primera com la segona impedieem que ma
mare hi tornas, circumstancia que forçat m'havia de fer argentí de naixe-
ment. Mallorquí d'esperit m'hi feren també les circumstancies. Haver co-
negut Felantix quan tenia dotze anys, inalgrat la guerra, em confirma
l'esser un felanitxer de soca a rel. Jo som qui mes conec i no em present
com exemple. Es que fora de Mallorca encara hi ha molts de mallorquins,
de cada dia mes vellets, de cada dia mes s'enyoren, pet-6 saben que en
aques,tes terres han sembrat bona llavor. Qui mes qui manco de nosaltres
xerram en mallorquí, fins als  renéts quan menys, l'entenen. Deim que
dels nostres pares qualcun no hi torna mai, i també fou per l'esperit es-
talviador que presidí les seves vides, i aquell estalvi es el que avui ens
permet a nosaltres tornar-hi, fer-ho  conèixer als nostres fills, mostrar
als nets les petjades dels avis, la pedra on amagaven la clau de -la caseta,
l'aljub de l'aigua beneïda perquè del cel venia.

El passat desembre a Buenos Aires, férem un Congres dels Emigrants
i Descendents de Balears. A més de la «Casa Balear» que ens convoca, ens
trobarem amb la «Casa Balear» de Santa Fe, «La Protectora Menorquina»
de Córdoba, i «Agrupació Mallorca» de San Pedro. Tots, exactament, pa-
tim del mateix mal, així com per moments sembla que ens hem de dur
tot per davant, la manca d'interès sol esser l'alternativa inevitable, i com
a conseqüència la manca de doblers o de vergonya, que tot se dóna
per igual, i som humans!

De quascvol mariera sorgí la necessitat de saber quins som i quants.
Ara que el Govern Balear ens reconeix el mateix estatut de baleàrics que
a vosaltres nadius, ens fa sentir més prop del fonda! on són les nostres
rels, abeurant d'aquella saba que encara fa camí per aquelles mans tre-
moloses, sarmentoses, amoroses dels padrins, que Déu ens guardi per
molts anys.

Miguel Antoni Enginyer
San Pedro, 22 de febrer de 1993

Gaudeix-ne. Multiplica les leves idees. Descobreix
altres mons. Alimenta la leva capacitat de con-
versar. Millora l'opinió que tenen de tu. Satisfé
totes les teves curiositats. Acosta't als llibres.

Llibreria RAMON [LULL Major, 25 Tl. 580160

CONTESTA A UN FELAN1TXER
SENSE NOM QUE ES
PREOCUPA DEL POBLE

Senyor, vos contestare algunes de
les preguntes que vareu formular:

Ir.—Respecte a les verbenes, sí
que s'hauran de potenciar i canviar
Ia imatge. Rspecte als conjunts i
artistes de primera fila amb el ma-
teix pressupost o menys, sera difi-
cil.

2n.—Respecte al Poliesportiu se
segueix treballant a bon ritme, i es
preveu que estarà llest per al mes
de juny o juliol.

La piscina en el projecte esta des-
coberta però hem de mencionar
que aquest projecte estava fet fa
uns quants anys.

Quan ens hagin cntregat el Pave-
116 cobert, s'han de fer els accessos.
I respecte a la dotació de Serveis
(clavegueram, aigua neta), el CIM
ja ha contractat les obres amb l'em-
presa Melchor Mascaró S.A.

3r.—Respecte a la Rua, un cec se
n'adonaria que estam en crisi i que
a cada membre d'una família, li su-
posa de 20.000 a 30.000 ptes. la dis-
rressa, quantitat que no esta a l'a-
hast de tothom, per tal motiu es nor-
mal que hi•hagi menys participants.

4t.—Respecte a l'esport, estau mal
informat, ja que per primera vegada
en el terme de Felanitx no basten
les installacions que tenim. Per això
hi ha tants de problemes a l'hora
d'utilitzar-les.

COMPANYIA L'ESTEL TERTRE DE CAMPOS
DISSABTE DIA 3 D'ABRIL, A LES 22 H. I DIUMENGE DIA 4,
A LES 19 H.

A L'AUDITORI MUNICIPAL
presentació de la comédia de MIQUEL FULLANA

QUIN DESVERI !
Direcció: MIQUEL FULLANA

Venda d'entrades, a partir de dia I d'abri], de 18 a 20'30 h.
al mateix Auditori.

ARMERO ADROVER

les ofrece sus vinos embotellados y
a granel.

Almacén: Passeio Ernest Mestre, 57 bajos

Horario: Martes y viernes de 8 a 13 h.

-
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FELANITX

El pregó de Setmana Santa
Divendrcs.dia 2 ,d'abril,-divendres

de passió, s'obriran les celebracions
de la Setmana Santa, amb el pregó
que pronunciara a l'església de Sant
Agustí Mn. Guillem Feliu i Ramis,
rector de la parr5quia de S'Horta.

L'acte s'emmarcarà, com es habi-
tuai, clins un concert a càrrec de la
Coral Juvenil de Felanitx i la Coral
de Felanitx, i s'iniciarà a•les• 930 del
vespre.

Es aquest el pregó que fa trenta
sis des de que s'inicia aquest bell
costum l'any 1958 sota la iniciativa
de la Confraria de Sant Agustí, es-
sent rector del Convent Mn. Barto-
meu Bennassar de tan grata mernò-
ria.

Avui vespre, el grup dicadís»
a l'Auditori

Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a l'Auditori Municipal, l'Asso-
ciació Taller de Teatre «Picadís» de
S'Arenal, representara l'obra d'An-
thony Marriot i Alistair Foot «Es-
càndol a la casa., en aciaptació i
x,ersi6 de Miguel Ambrès, director
Iambe de l'escenificació.

El grup «Picadis» ha vengut so-
vint a Felanitx i sempre ens ha
ofert obres interessants, muntades
amb molta dignitat. La d'avui s'a-
nuncia com una comedia divertida i
amable, molt ben escrita per aquests
autors anglesos.

La representació compta amb el
patrocini de «La Caixa».

Mn. Darder parlà de la seva
estada a Canadà

Diumenge passat a vespre, a la sa-
la d'actes de la Rectoria, Mn. Blai
Darder va explicar, davant un no-
drit auditori, alguns aspectes de la
seva permanencia a Canada, al front
de l'Oficina d'Assumptes Socials de
l'Ambaixada Espanyola en aquell
pais i del Centre d'Informació i
Orientació per als Emigrants creat
per ell.

A nies de la seva tasca social, Mn.
Darder es referí al caire pastoral
que, des de la seva condició de sa-
cerdot, niai no descura i desplega
a traves de la parròquia de Sant
Joan Baptista de Montreal.

La conversa fou molt interessant
i amena, esmaltada d'anecdotes, i va
permetré de perceber maneres dis-
tintes de viure el cristianisme, ben
diferents a les de per agni, pet -6 tal
volta mes sinceres i espontànies.

Mn. Blai Darder . eg . farà càrrec
properament de la parr5quia de Pal-
ma Nova.

Accident mortal
Dimarts passat dematí, a la carre-

tera de Felanitx a Campos i a escas-
sos hectèmetres de la vila, es va pro-
duir un accident de transit, a conse-
qüència del qual morí el nostre pai-
sa Mique! Bauza Juan de 77 anys.

La desgracia sembla que ..es va
produir quan un camió formigoner
no pogne evitar de tirar-se al da-
munt d'una moto conduïda per l' es-
mentat M. Bauza, el qual, segons
testimonis visuals no confirmats a
l'hora de redactar aquesta nota,
hauria sofert un defalliment previ
que li feu perdre l'equilibri. La mort
del motorista fou gairebé instantà-
nia.

Lamentam un cop nids la perdua
d'una vida a la carretera.

Carme Fuster exposa a la
Casa de Cultura

Avui dissabte, a les 830 ciel ves-
pre, a la Casa de Cultura, sera inau-
gurada una exposició de pintura de
l'artista de Manacor Carme Fuster.

Carme Fuster és coneguda entre
nosaltres, tota vegada que dirigí du-
rant uns anys la Galeria «Arts Ra-
val».

La mostra restara muntada fins
dia 11 a vespre.

Prova de pesca de roquer -
a Cala Sanau

Demà diumenge, de 8 a 12 del ma-
ti, a Cala Sanau, se celebrara la se-
gona prova de pesca de roquer, se-
lectiva pel Campionat de Balears de
Pesca Deportiva.

Aquesta prova l'organitza el Club
dc Pesca Deportiva «Mestral» de
Portocolom i la concentració ciels
participants sera a les 7 del mati a
Ia Cafeteria Mestral del Port.

L'entrega cie trofeus tindrà lloc al
mateix establiment un cop acabada
Ia prova.

Diada parroquial de S'florta •
a St. Salvador

Demi diumenge, la Parrbquia dc
Sant Isidre (le S'llorta celebrara
una cilada a Sant Salvador. La pu-
jacla a la muntanya es fara de clues
maneres, les persones que puguin
ho faran a peu i la gent d'edat o
impedida ho farà amb autocar. Pre-
cisament l'empresa Autocares Roig
de Cala d'Or posara gratuïtament
els vehicles necessaris per aquest
trasllat.

La partida pets que van a peu sera
a les 9 ciel mati des de la Plaça de
Sant Isidre i la dels autocars sera
a les 10.

A les 12 se celebrara una solemne
Eucaristia i després s'encendrà un
fogueró on podran torrar el que por-
tin al sarró.

La jornada continuara amb un
ball amenitzat per S'Estol d'Es Pi-
cot, després del qual s'iniciarà el re-
torn cap a cases.

La trobada de fraternitat
a St. Salvador

Tal com estava previst, dissabte
passat se celebra una trobada de
traternitat a Sant Salvador, organit-
zada per la Creuada de l'Amor Diví.
Un centenar de persones majors en
mes de trenta cotxes particulars
formaren la comitiva i participaren
en una Missa solemne celebrada pel
P. Domingo Andreu, superior de
Sant Alfons.

Acabada l'Eucaristia a una de les
dependencies del Santuari fou ser-
vit xocolata i ensaïmades a tots, pels
membres mes joves de la junta dc
Ia Creuada, i la presidenta Maria
Adrover, els dirigí unes parantes.

Els majors agraïren de debò agne-
lles hores de companyonia i alegria,
que passaren gracies a la iniciativa
de la Creuada de l'Amor Diví.

Curs Studia •

Dimecres dia 31, a les 930 del ves-
pre, a la sala d'actes de Sant Alfons,
explicara la MO corresponent del
curs, el P. Antoni Oliver, C.R.: «Re-
laciú amb Den (oració), segons el
non catecisme».

Club d'Esplai «ALBADA )
Finalitzades les reformes del nos-

tre Club, aquesta setmana tenim
previst recomençar les nostres acti-
vitats, i des d'agni convidam els
pins a venir de bell nou per treba-
ilar amb motta tots plegats.
Vos esperam.

Els Monitors

Llar de la Tercera Edat - Inserso
COMEDIA.—Avui clissabte, a les

9'30 del vespre, a l'Auditori Munici-
pal, l'Associació Taller de Teatre
«Picadís» de S'Arenal de Llucmajor,
posara en escena la comedia «Es-
càndol a la casa». Patrocina «la Cai-
xa».

TALLER DE CUINA.—Divendres
dia 2 d'abril, a les 5'30 del capves-
pre, taller de cuina a càrrec de Joa-
na Barceló i Catalina Rieart.

EXCURSIÓ A PARIS.—Pels dies
/.0 al 23 de maig. Preu 46.800 ptes.
Informació a la Junta de Govern de
la Llar. Places limitades.

Pluja
Er' rrn-sat—rttes- de. febrer; .després

d'un gener de total sequera, es re-
gistraren a Felanitx les seeiients
precipitacions:

Dia 1, 	 06 	 litres
Dia 2, 	 0'4
Dia 3, 	 4'5
Dia 4, 	 58
Dia 6,	 1'6
Dia 7,	 18'5
Dia 11,	 80
Dia 12,	 17'5
Dia 13,	 5'1
Dia 16,	 4'1
Dia 17,	 0'2
Dia 21,	 l'O
Dia 23,	 0'5
Dia 27,	 0'3
Dia 28, 	 0'2
Total pluja recollida durant ci

mes de febrer, 68'3 litres per metre
quadrat.

vida social
BODA

Dissabte passat horabaixa, s'uni-
ren en matrimoni a la parrOquia de
St. Miguel, N'Andreu Pou Barceló i
Na Margalida M.a Adrover Ballester.
Beneí l'enllaç Mn. Pere Xamena.

Apadrinaren els nuvis elb; seus pa-
res respectius, D. Bastomeu Pou i
D.a Maria Barceló; D. Sebastià Adro-
ver i D.a ApollOnia Ballester.

Testificaren lacta: matrimonial,
pel nuvi, Frarwisca Nicolau, Anna
NI." figo. Miguel Li i iìs, Francesc
LimOs i Pere .I. Siffler; i perla nuvia
el seu germa Alldrell, Nlanolo

Francisca Caldentcy, Francis-
ca Ilicra i Nlagdalena Amengual.

Després de la cerimania, fami-
liars i convidats es reuniren en un
sopar . al restaurant «Castell dels
Ilams» de Portocristo.

Enviam als novell esposos, la nos-
tra més cordial felicitació.

NECROLOGICA
Divendres de la setmana passada,

descansa en la pau de Den a Fela-
nitx, a 71 anys i després de veure's
confortada amb els sagraments, D.2

Miquela Nicolau Rosse116, Vda. de
Barceló. A.C.S.

Reiteram el nostre condol a la se-
va filla D.a Anna Maria, fill politic
D. Miquel Mas i d'altres familiars.

Secchi' Religiosa
PARROQUIA DE ST. ISIDRE
S•1IORTA

Avui dissabte dia 27, a tes 7'30 del
capvespre, missa amb homilia qua-
resmal a carrec de Sor Margalida
Alcover, Religiosa Missionera ciels
Sagrats Cors de Campos.

Agraiment
La familia Lladó-Adrover,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Francisca
AcIrover Mora i en la impossi-
bilitat de correspondre-les to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

informació 

ORTOPEDIA MANACOR
Pza. Rector Rubi, 3 Tel. 552614	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Avui dissabte cija 27, a les 830 del vespre

A LA CASA DE CULTURA

INAUGURACIÓ DE

LIXPOSICINDE PINTURA
DE

Carme Fuster

.•:•:•:• . 	 :•••:•'• •
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La «Penya San Mants» visitó el Pais Vasco
El pasado día 6 de marzo, una nu-

tricia representación de la peña «San
Mames», se desplazó - al país vasco,
concretamente a Bilbao, para asis-
tir al encuentro del Ath. y -el- Osa-
suna. ••

Antes del encuentro fueron
dos por cl directivo encargado de la
coordinación de las peñas federadas,
Sr. Alonso y después de una breve
entrevista les saludó el Presidente
ciel Ath. Sr. Letchundi, amen de
otros directivos allí presentes. Se
les indicó el lugar asignado a las pe-
ñas para presenciar el encuentro.
ambiente antes, durante y despues
del encuentro era de los que hacen
afición, perms del Ath. se mezclaban
con las del Osasuna, compartiendo
cánticos, salutaciones y fotos para la
posteridad. Todoello daba colorido
e imagen a los alrededores de la ini-
gualable «Catedral».

Tuvieron ocasión de saludar a los
jugadores del Ath. y en especial a
Ancirinúa, quien con suma amabili-
dad y atención recordaba las visitas
que esta peña les viene haciendo
cuando Vienen a Palma a enfrentar-
se al Mallorca.

Quedaron citados para el lunes pa-
ra acudir a La Catedral, La Sede y
Ia escuela de Lezama.

De la mano del Sr. Alonso, se vi-
sitó «San Mames». Privilegio tuvi-
mos al poder pisar el césped del
campo totalmente vacío de público,
viniendo a nuestras mentes el grato
recuerdo de cuantos «Leones» en
memorables tardes dejaron marca-
das sus garras sobre aquella posi-

ción del terreno que ocupábamos
todos y cada uno tie nosotros (no
citamos a nadie pot- no dejar alguno
en el olvido).

Entrada por el túnel de jugadores
para llegar hasta la estatua del «Pi-
chichi» que preside desde cl palco
principal las tardes de partido. Ave-
nida Mazarredo, la Sede, • bonito lu-
gar donde se guardan bajo seguri-
dad, los codiciados trofeos y rega-
los, patrimonio de incalculable valor
de tardes de gloria y de pasiones
por el noble club de sana afición.
Pudimos ver en Sus a la
«Gerreta felanitxera» que, como lla-
ma ardiente de nuestra pasión roji-
blanca, brilla entre trofeos de oro y
plata.

Finalmente, la cunaide Lezama en
el pueblecito del mismo nombre.
Nos recibe Rentería, quien fuera ju-
gador 'ciel Ath. por los arios 60. Re-
corrimos una por una las dependen-
cias del recinto donde en los días de
entreno y concentración se prepara

próximo encuentro. Vestuarios,
duchas, gimnasio, saunas, botiquín,
salas terapéuticas, habitaciones, sala
de conferencias, sala de recreo, ofi-
cinas, des pachos, y un largo etc.,
con una detallada y minuciosa ex-
plicación del funcionamiento' de la
ejemplar escuela forjadora de figu-
ras.

Siete campos de entrenamiento y
una pista cubierta acompañan los
alrededores del edificio celosamente
guardado por figuras del ayer y que
hoy se dedican a la enseñanza del
balornpii ! a gran cantidad de mucha-

chos para formar las figuras del ma-
1 Ia na .

Se autorizó a los más jóvenes in-
tcgrantes de la expedición y a los
menos jóvenes pero dc espíritu jo-
vin a pasar al campo de césped ar-
iificial para relajar músculos, ten-
sos por las excursiones realizadas
por el territorio vasco, regalándonos
además un balón.

Una excursión realizada a Santan-
der y la parada obligatoria al Sarcii-
-cro, que por cierto nos atendieron
con la amabilidad que caracteriza a
Tos norteños, nos permitieron pisar
el césped del campo.

Como broche final, el día de regre-
so asistirnos en sitio preferente al
entrenamiento del primer equipo en
Lezama. Tuvimos el placer . de salu-
ciar a Koldo Aguirre, Máximo repre-
sentante hoy del complejo . Lezama,
quien una vez más, ante la mirada
atónica de los concurrentes que ha-
atónita de los concurrentes que ha-

bran asistido a presenciar el entre-
namiento, nos autorizo a pasar al.
cesped artificial para sudar a gusto
mientras se quemaban toxinas.

Al final ya despedida dc viejos co-
nocidos como Argoitia, Iribar, Ren-
tería, Delgado, Andrinúa, Lacabec,
etc. y de los cachorros que van para
feroces y nobles leones como Kike,
Valencia, Julen Guerrero, Valverde,
Carlos Garcia, etc., etc.

Una vez más la peña «San Marnés»
de Felanitx, se siente agradecida y
orgullosa por las antenciones que ha
recibido del colectivo de personas
que hacen del Athlétic una realidad
V al mismo tiempo, nosotros, los
que de verdad sentirnos los colores
rojiblancos, podamos gozar de ale-
gría con tardes gloriosas para nues-
tro Ath. con maestrías, deportivi-
clad, amistad y admiración para el
resto de equipos españoles y eu-
ropeos.

Chcchu

	COMPRE HOY 	
EN CORMOTOR CON VENTAJAS MUY ESPECIALES

,Compre hoy cualquier vehículo
de la gama Opel en Cormotor
y benefíciese de unas ventajas muy
especiales.
Tan especiales que es mejor que
venga usted y las compruebe por sí
mismo.

Corsa, Astra, Want, Calibra, Omega
y Senator, toda la gama Opel con
Libulosas condiciones de compra.

Aprovéchese. Venga hoy mismo
a Cormotor, Concesionario
Oficial Opel.

OPEL -St-
•
C

	 LiT) ELS -721' EVIONAtv.:0

CORMOT Et, SA. JULIA. AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. 	 - Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

CONCE!.':ONAP,IOS OFICIALES OPEL MEJORES POR EXPERIENCIA.

A.,.

Carrer Campos, s/n. FELANITX



A B PROTECCION
Y SEGURIDAD

C/. Cruz, 2 - CAMPOS - Tel. 651189

SISTEMAS DE ALARMA ANTI-ROBO Y ANTI-FUEGO
CERRADURAS Y CAJAS DE MAXIMA SEGURIDAD
EXTINTORES HOMOLOGADOS, PUERTAS CORTA FUEGOS
Empresa homologada por la dirección de la
Seguridad del Estado con el n.° 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975 munoltionun

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDNO, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

-

PONDEBOSIV
Bodas, Banquetes, Comuniones y

fiestas en general
Obierto todos tos días
Para reservas llamar  a los

Tels. 837031 y 658033

SALA DE JUDO FELANITX
C/. Roca d'en Boira, 36
Tel. 58 16 30 	 FELANITX

Centre reconegut per la Dir. General d'Esports del Govern Balear.

CURSET DE DEFENSA PERSONAL
MESOS D'ABRIL I MAIG, ELS DIMARTS I DIJOUS
HORES: DE 9 A 10 DEL VESPRE

Aquest curset esta programat per les persones que vulguin
tenir un minim de coneixements de defensa. Aquesta defensa la
basam amb unes tactiques i tecniques per, amb un minim d'esforç,
poder neutralitzar qualsevol atac d'un o més oponents.

En acabar el curs s'entregara el diploma corresponent a tots
els paricipants.

VESTUARI: Xandal i tovallola. PREU: 3.000 ptes. al mes.
INSCRIPCIONS: En . el mateix centre, Tels. 581630 • 581841.

PROFESSOR-DIRECTOR: D. Juan J. Obrador Roig
4t. Dan Jiu-Jitsu - 4t. Dan Judo

ASSISTENT: D. Perfecto Acosta - Ir. Dan.

Disponemos de
Ia mejor selec-

ción en
MODA
INFANTIL
y JUVENIL

primavera
verano

Y trajes y vesti-
dos comunión y
bautizo.

(Los vestidos comunión también los hacemos 'a medida)

C. Plaça, 12 - Tel. 581821 

FELANITX

IELTSIN
Un cop desfeta. la Unió de Repú-

bliques Socialistes Soviètiques, Aús-
sia necessitava d'una personalitat
que dirigís el timó de l'esta', per les
remogudes mars de la Història, l'E-
conomia i la Política. L'home elegit
no va ser cap altre que Boris Ielt-
sin, un home que sorti del no-res
per arribar a convertir-se en un nou
tsar de totes les Rtissies.

El poble rus no estava preparat
per entrar, amb la rapidesa que ho
ha fet, en el sistema politic i econ3-
mic calcat dels vigents en els pal-
sos que solem anomenar «occiden-
tals». El que esta passant a Rússia,
ve a ser quasi una còpia del que
passà a la darrera década del règim
monàrquic, quan la Duma (parla-
ment rus) estava permanentment
enfrontada a un tsar que no volia
que li retallassin. els poders secu-
lars. El resultat'ae'ra iritranSigència
de Nicolau II és sabuda: els fets de-
sembocaren en les dues revolucions
de 1917.

Ieltsin esta jugant amb foc. S'en-
fronta amb arrogancia al parlament,
amenaça des del Kremlin, festeja
descaradament la cúpula militar de
l'encara Exèrcit Roig,... i mentres-
tant rep el suport incondicional
dels països del bloc occidental, que

ja han invertit Massa &biers en
Rússia i massa prestigi en Ieltsin,
com per deixar que es perdin en un
regim neo-comunista.

Rússia necessita del suport incon-
dicional d'Occident per sortir de la
greu crisi que li ha provocat l'aban-
dó d'un sistema econòmic collecti-
vista i centralitzat, pen) Ieltsin no
es la persona adequada per dur en-
davant les reformes necessaries, per-
que esta mancat d'una de les millors
virtuts politiques: la prudència. Sols
es un adventici sense gaire prepara-
cid política, que usa i abusa del seu
carisma personal pet; controlar les
masses que el van fer president del
seu immens país.

La solució no passa per donar tot
el poder politic al parlament rus,
institució plural absolutament in-
controlable però tampoc no passa
per convertir el poc preparat Ielt-
sin en el dirigent d'un pais encara
molt poderós, que compta amb la
segona major reserva nuclear del
món.

Antoni Roca

VENC PRIMER PIS NOU, a estre-
nar, al C/. del Call, 9.
Informació, Tel. 581871

CICLISME

El Club Ciclista Felanitx vos vol
fer saber que dissabte passat dia 20
demati, amb motiu de l'estrena del
nou rnaillot de l'equip, se celebra en
el seu local, S'Abeurador, una bere-
nada de tots els socis.

L'acte es va concloure amb una
fotografia-record de l'equip a l'esca-
lera de l'església.

Tot seguit es disposaren a fer un
recorregut de 50 quilòmetres, amb
aturades a la Joieria d'Angel Arroyo
de Cala d'Or i el restaurant Ses Por-
tadores de Portocolom, on fórem
obsequiats amb un refresc i un bar-
ret distintiu del Club, patrocinat
aquest pel restaurant i Can Trom-
per. Agraïm la presència de les au-
toritats al local del Club, on els en-
tregarem, a més del patrocinador

ciel maillot Angel Arroyo, una placa
commemorativa.

A continuació vos oferim les da-
des de les pròximes carreres ciclis-
tes de la temporada 93 que se cele-
braran a la ciutat de Felanitx:

12 de juny, IV Challenge Comarca
de Llevant.

24 de juliol, Festes de Sant Jaume,
Portocolom.

21 d'agost, IV Trofeu «Ciutat de
Felanitx».

4 de setembre, IV Pujada a Sant
Salvador.

Finalment volem donar l'enhora-
bona a Guillem Oliver Taberner, nou
president del Club.

- Club Ciclista , Feianitx
Came

Terra Iluenta

Club Ciclista Felanitx



Noticiari santanyiner
per Ramon Rosselló

1318-23.—Romeu Mata ven a Jaume Bonet una quarteracla dc terra,
confrontant amb la tenencia del Rector, per preu de 15 sous. (ARM ECR
420 f. 15)

— Pere Sala estableix a Maimó Cifre les terres que te a l'Alqueria Blan-
ca a cens de 7 quarteres de blat. (f. 35)	 •

—Bernat Casten() i mutter Martina venen a Andreu Llaneres la vuitena
part que tenen a l'alqueria Poca per 70 Inures. (f. 36)

—Pere Morey ven a Bernat Ferran la part que te a les Salines per 11
Inures. (f. 56v)

—Berenguer Danús ven a Bernat Alegret un cairó de terra a la pobla-
ció de Santanyí, preu 10 Inures. (f. 112v)

1322.—Andreu Gava estableix a Andreu Cilia 3 quarterades de terra,
en part plantades de vinya, a cens de 2 quarteres de blat. D'altra banda
ven a Jaume Gilida unes cases confrontant amb la plaga de la vila, per
preu de 4 lliures. (f. 165 i 173v)

—Gil Mercader i muller Sibilia i la dona Mallorquina mare de dit Gil
i els seus fills venen a Romia muller d'Asbert	 Cortada donzell, la meitat
de l'alqueria de la Torre, confrontant amb els honors dels pobladors, honor
de Binilassar, per preu de 75 lliures. (f. 178v .

1585, - 20 gener.—Antonina viuda d'Antoni Garcia fa donació al seu fill
Antoni «la mia possessió dita Les Salines que en altre nom se diu Jusana,
amb totes les pertinències, cmprius de garrigues y aygos y tot lo que
pertany a la dita possessió». Es rete algunes tanques, una bassa i algunes
sorts. Mes es reserva un tros de terra «que vulgarment anomenam los An-
tigós, del pou fins a la talaia». (ARM Llorenç Abrines A-406 f. 4v)

19 febrer.—Gabriel Salom i el seu fill Bartomeu lloguen durant 9 anys-
a Bartomeu Garcia i Llorenç Amer la possessió dita el Camp d'En Torrella

i una vinya per 30 quarteres de blat i 60 Mures anuals. No podran tallar
ullastres. (f. 7)

1587, 9 abril.—Jeroni Descatlar donzell, Pere Lluís Berard pare de Joan
Paptista Berard hereu de Beatriu Campfullós sa muller, Rafel Bonet Bo-
nico, Jaume Bonet Jaumí, Jaume Bonet Bar() i Antoni Garcies tots senyors
i posseïdors de la possessió dc les Salines pacten amigablement la qiiesti&
que tenien per la divisió de les marines i rotes i posen les corresponents
fites, que se citen. (f. 93. També a Arxiu Torrella, ar. 11, fardell 33 n.° 8)

1574, 27 desembre.—Bartomeu Obrador i -els seus germans, de Fela-
nitx, hereus de sa mare Margalida Bared() de l'alqueria Blanca, fan dona-
ció dc certs bens a Marc Barceló pres pels «.depravats moros». (ARM
Llorenç Abrines A-408 f. 7v)

C. P. A. Penya, 3
Tel. 580423

FELANITX
— ELECTROL1POLISIS (alternativa no quirúrgica a la lipos-

succió)

— REDUCCIÓ D'ACUMULS DE GREIX LOCALITZATS I
CEL.LULITIS

HORARI: Matins, de 9 a 12
Horabaixes, de 3 a 7

Per a mes comoditat, demanau hora. Tel. 580423

RESTAURANTE BRISAS
PZA. CAS CORSO 	 PORTOCOLOM

Los sábados y domingos (mediodía y
noche) pone a su disposición los menús
especiales de la casa:

SABADO dia 27: Sopas mallorquinas, Calamares rellenos y en-
salada de frutas, 900 ptas.

DOMINGO día 28: Burballes de conill. Pollo relleno con guar-
nición y fresas con nata, 900 ptas.

Especialidad en cocina mallorquina

FELANITX 	 7'

Confraria de la Creuada
de l'Amor Divi

Ja quasi a les pories de la Setma-
na Santa, la comissió rectora de la
Confraria recorda als associats que,
per una minor organització, es con-
venient atenclre's a les segiients ins-
truccions:

Les processons són una manifes-
taciú de pictat popular- i - just per
.aquest motiu s'hi deu assistir amb
.compostura i serietat.

D'altra banda no s'ha de descuidar
de cap manera l'aspecte d'habits o
vestes que han de presentar-se ne-
tes i planxades.

Per desfilar integrant la nostra
-confraria sera obligat portar la tuli-
pa o creu que es repartiran el Di-
jous Sant, al Collegi de Sant Alfons,
de les 10 a les 13 hores del mati i
de les 16 a les 20'30 hores del cap-
vespre. Per retirar la tulipa s'ha
mostrar el carnet i s'ha de satisfer
Ia quota anual de 500 pessetes. Si el
que ha de desfilar no cis precisament
el propietari del vestit, en anar a re-
tirar la tulipa ha de presentar el car-
net del titular.

Es recomana que per estalviar
aglemeracions no s'esperi al darrer
moment per retirar la tulipa.

Tots els confrares assistents han
de mantenir-se dins la processó fins
arribar a la Font de Santa Marga-
lida.

La Comissió Rectora

SE VENDEN PISOS EN PORTO -
COLOM. • Nuev. a construcción. 3
habitaciones, baño, asco, sala co-
mcclor, cocina v colacluría. Finan-
ciación a largo plazo.

Informes, Tel. 724011

TENIS TAULA
Una setmana mós els equips de

La Vila tornaren perdre: a la lliga
PROVINCIAL el CTT Felanitx visi-
tava els locals del Tramuntana del
Port de Pollença. Els pollencincs
guanyaren per 5-0 i 10 jocs a 2.
Aquests dos jocs foren guanyats per
Miguel Laudat i Joan Tauler.

I els JUVENILS, que es varen des-
plaçar a Sa Pobla, per enfrontar-se
a l'equip B, sortiren derrotats per
5 a 1. L'únic punt favorable el va
aconseguir Joan Tauler que es va
imposar per 20/22, 21/17 i 17/21. Els
poblers guanyaren 11 jocs i 4 els fe-
lanitxers.

Blocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 20: 4-18-27-38-43-47
C-14 R-2

Notts 25:	 4-7-13-15-19-44
C: 12 R-6

Bono Loto
Diumenge 21: 2-I-19-31-35-36

C: 23
Dilluns 22:	 10-11-18-28-39-41

C: 25
Di mar. 23:	 1-11-13-2446-48

C: 3
Dime. 24:	 6-13-20-25-26-44

C: 46

Reintegrament: 4

SE OFRECE MUJER para servir
todo el año y CHICA para guar-
dar niños.
Informes, Tel. 582381

SE VENDE PISO en Felanitx. 145
m2., en Paseo Ramon Llull.
Informes, Tel. 582720

Comissió de confraries
de Setmana Santa

Aquesta comissió vol explicar que
cl canvi que es produira en l'itinera-
ri de la processó del Divendres Sant,
no es degut a una petició de cap
confraria en concret, sinó, que va
ser cl resultat d'una votació dins la
comissió, on una majoria va trobar
que s'havia d'introduir aquest canvi,

tal de que la processó passi per
clavant cada un dels temples majors
de la població

Per la Comissió, el President,
Manuel Font

Omissió
A redició del passat dia 13 i a

l'article del nostre collaborador Mi-
guel Pons titulat «Romanen a casa
els darrers llibres de Josep M.
Llompart» s'hi escola una omissid
que deixava sense sentit el títol ma-
teix de l'escrit. Per error es va ome-
tre el clarrer paràgraf que cicia: «Ro-
manen a casa els darrers llibres de
Josep M.. Llompart a l'espera, sens
esperança, de la dedicatória, que els
faria encara més amigables».

Valgui la rectificació

VENDO CIIALET cle tres plantas,
250 m2 construidos, en Urb. La
Fe de Portocolom.
Informes, Tel. 825092.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 250 E (1 ) M-Al")
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)
Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera KZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

Agente de seguros
sEGehos vELomoToms

SIN RECARGO

Consúltenos precio
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FELANITX

/tut oc oresGlum,"
, a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

*Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
f Servicio permanente 24 horas

• En altre temps a la vila hi ha-
via... fabriques de rnatança, -de per-
les, indústria txtii , cellers de vi, se-
quers d'albercocs, magatzems
majoristes, adobaria de ta`peres i
olives des d'on s'exportava arreu del
món... amb una paraula posats
a tenir, àdhuc teniern bordell i es
jugava fort a les nits (monte, set i
mig, pOker). lii havia una activitat
manifesta. Perb ara, res de 'res. No
anem a cercar les causes. L4 cons-
trucció que darrerament era la ma-
re del xot, va ala baixa. Segons una
informació que tenc de darrera ho-
ra, a Felanitx tenim una vivenda per
cada habitant. Qu.:.! en farern de
tants de pisos? L'única discoteca
que teníem a la vila, que mantenia
un poc l'ambient, també ha fet fa-
llida. Ara els diumenges passa un
-.bus» que se'n du la gent jove cap
a Campos, a S'Eixam. Es gratuït i
els torna d'hora. Es un fet que tot i
esser legal no deixa de ser, una pu-
tada. felanitxers ja fa estona que
ens deixam prendre el pel. .I a qual-
cú durant la nit encara «li fan net»
el negoci. Que mos falta per més

• I divendres dia 26 CALDO A
GO-GO amb ZONA SIN LIMITES i
cis felanitxers BLACK CATS en viu.
Una nit rockera que qualcú tendra
• compte perqt., sentira més d'un
calfred, com si li trepijassin la tom-
ba.

• I sera avui dissabte quan el
nostre amic Mister Gonzalez celebri
cl 30 aniversari. Hi haura brou
moixa. Ali famaney! Anchula cula
Makamba! Orris kamoy!! I diven-
dres dia 2 d'abril tendrem MURDER
TO THE CARROT BACO.

• Divendres passat al restaurant
de la familia Mestre a Son Macia,
CAN PELUT, el director del Centre
Cultural felanitxer, ramie TONI
MASSOT, reuni els mitjans d'intbr-
mació locals (hi erem tots) per pre-
sentar la MEMORIA d'activitats de
l'any passat, que han estat moltes i
variades. En parlarem amb riles de-
tall rm:s enclavant. També es parla
de futures iniciatives. I es que el
Centre Cultural fa miracles amb un
pressupost més aviat discret. El so-
par, de primera... i tots contents.

• L'altre dia hi hagué oposicions
a Palma per a l'ORQUESTRA JOVE
BALEAR. Els felanitxers que s'hi
presemaren obtingueren les millors
notes. Josep M. Borras (1r.) trom-
bó; Miquela Orfi Hugtiet "( -1e) trom-
pa: Jaume Roig Marti (1r.percus-
si6 i Mercedes de los Rio, fagot,
Maria Caldentey, flauta, Margalida
Roig, flauta i Catalina Obrador,
ob6e, varen donar testimoni de que

l'Escola de Música de Felanitx es
prou eficient. Els resultats ho ava-
len.

• EL C.D. FELANITX, que iba
ganando por 0-2 con golos de TOLO
y NICO de (p), vio Como el ALCÚ-
DIA igualaba el marcador ya en la
2." mitad. Al final tablas DOS a DOS
un buen resultado, de todas mane-
ras. El PORTOCOLOM no tuvo tan-
ta «chance» ya que el tiempo regla-
mentario había expirado y el marca-
dor señalaba un 2-2 y en esos mi-
nutos de abono los atléticos vieron
como los locales del ST". MARIA
marcaban su tercer gol (TRES a
DOS). ¡Un jarro de agua fria! Ai
Le dic! De poco sirvieron los goles
de GURU y MICHEL. El CAS CON-
COS en su feudo «Es Cavalier» no
tuvo tampoco excesiva fortuna y
terminó cediendo un punto (UNO a
UNO) al visitante LA SALLE. Y fi-
nalmente el S'HORTA fue el único
equipo de nuestra localidad a nivel
de 2. Regional que consiguió algo
positivo, al igualar UNO a UNO en
el campo del SANT JORDI.

• Vi a cierto «Conserje», que al-
gunas veces anda mal humorado,
con razón. Lo vi el otro día más
contento que unas pascuas. Venía
de comer de «SA SÍNIA», además
de gañote, no era para menos. Y yo
sin enterarme que Toni había abier-
to de nuevo su «templo del Buen
Comer». Per cierto, me viene a la
memoria el recuerdo del Padre del
Rey, hoy en larga agonía, Don Juan
de Borbón, que solía comer allí
cuando recalaba en Portocolom.

• Será el 19 de abril cuando la
«PENYA MIQUEL ANGEL NADAL»
rendirá un nuevo HOMENAJE a su
emblemático jugador del «Barca».
El evento tendrá lugar en el restau-
rante «MOLÍ D'EN SOPA», con la
presencia de seis jugadores titula-
res de la plantilla blaugrana. Pue-
de caer Colau Casaus... Para «ti-
ckets» y más información en «BAR
MESTR A L» de Portocolom tel.
824528. A última hora me entero que
el «rnanacori» está seleccionado por
Clemente. ¡Vamos, que el chaval
vive un momento de lo más dulce!

• Hoy sábado dia 27 hay un
GRAN PARTIDO DE FUTBOL en
«Es Torrentá». SELECCION BA-
LEAR DE F'UTBOL categoría IN-
FANTIL (en la cual anda incluído
el jugador felanitxer David Cam-
pos) contra el C.D. FELANITX. Un
partido muy interesante.

• Por cierto que antes tendrá lu-
gar, en jueves, en la «CASA DE
CULTURA» una ASAMBLEA GENE-
RAL DE SOCIOS del C.D. FELA-
NITX, en la cual se tenia que ana-
lizar la situación deportiva del C.D.
FELANITX y otras lindezas... De
ello les informaremos la venidera
semana.

• Está previsto que en el «PA-
LAU D'ESPORTS» de PALMA ten-
ga lugar dentro de breves fechas
la COPA de EUROPA de CLUBS
de FUTBOL SALA BASE (seniors)
que organiza la Federación Balear..
¡Ha sido invitado a este ACONTE-
CIMIENTO INTERNACIONAL el
equipo felanitxer! Ni que decir que
el amigo MARINO TALAVANTE, ha
engordado un par de kilos. Se le cae
Ia baba.

• En el «VI TORNEIG DE
TRUC» ILLES BALEARS, en la
GRAN FINAL disputada en el «Bra-

Fútbol Sala

RESULTATS
luiciació
APA C. St. Alfons A/B. Can Biel,
C. St. Vicenç de Paul, 1
Belli(1111inS: Grup Play Off C
C.D. Can Pastilla, 1 -
APA C. St. Alfons A/P. Hens, 0
Crup Play Off D
APA C. St. Alfons B, 5-
C. Sagrat Cor, 1
Alevins: L a Ronda
C. Atl. Alcúdia, 4 -
APA C. St. Alfons A, 3
(tempteig final 5-4)
APA C. St. Alfons B/V. Porto Cari, 2
C. Santa Teresa, 2	 •

(tempteig final 4-2)
Infantils: Grup Play Off C
C. Marian Aguiló, 6 -
APA C. St. Alfons A, 2
Cadets: Grup Play Off C
T.L. Son Rapinya, 1 -
APA C. St. Alfons, 3

Una setmana ales els resultats fo-
ren bastant favorables pels nostres
equips. Importants victòries de cara
a la classificació final.

Nou triomf dels d'Iniciació, patro-
cinats per Can Biel. Tornaren rom-
pre tot pronóstic i això que s'enfron-
taren a un equip .ben granat, i els
ciutadans s'avançaren en el marca-
dor. La reacciú local vingué a la se-
gona part, quan el capita A. Lean-
dro «Hayo» empata el partit i Ma-
teu marca dos guts de treta directa.
Jugaren: Cristúbal, Xisco, Hayo,
Alex, Andreu, Mateu, Vidal, Uguet,
Tia, David i Corchado. Avui es des-
placen al Pont d'Inca, i a les 1915
jugaran amb l'equip C. Es Liceu B.

Quan faltaven 40 segons per l'aca-
bament del partit els benjamins A

silia», los felanitxers MATIAS VA-
QUER/PERE LLOMPART tuvieron
«una partida de cavall i una arriba-
da d'ase». Los representantes del
«BAR S'ABEURADOR» iniciaron de
forma espectacular su liga particu-
lar con las doce parejas finalistas.
Al mediodía —en el intermedio—
contaba con cinco puntos, habían
ganado a los que resultarían vence-
dores Piña/Hervás por 3-0. Luego
después de la comida frugal vino el
soponcio y ya no dieron pie con
bola... De todas formas fueron dig-
nos finalistas y cuando se esperaba
que se metieran entre los tres pri-
meros fallaron en el «sprint» final.
Otra vez sera.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

Els alevins B es classificaren per
disputar el tretze-catorze Hoc de la
taula. L'empat a Sa Mola fou sufi-
cien perquè els locals guanyassin
aquesta ronda ainb cornorlitat, amb
un gran gol de Ruben i un altre de
S. Sierra, per-6 volem destacar l'en-
trega de tots els jugadors. Jugaren:
Santi, Manuel, Ruben, Valentin, Pe-
dro, Martin, Adrian, Vidal i Pou.

Mal partit dels Infantils a Ciutat.
El nerviosisme fou la clau de la der-
rota, perb aquesta es veu «compen-
sada» amb la «dinada» a Mc. Do-
nalds, on els jugadors es posaren
«les botes». Esteban i LI. Púramo
marcaren els gols.

Antonio Cañas (2) i Juanvi foreur
els autors dels gols que donaren el
triomf als Cadets a Son Rapinya.
Aquesta victOria dóna ales als juga-
dors de J.S. Picornell en el Play on -

C. Jugaren: Super Marc, Cañas, Al-
cón, Juanvi, Uguet, Benito, Gari i
Angel.

LO MILLOR.—EL DORADO. De-
ma diumenge excursiú. A les 8'30 del
mati i des de la Via Argentina juga-
clurs i acumpanyants sortiran cap
El Dorado per gaudir d'un dia ino-
blidahle. La tornada sera a les 1930
al mateix Hoc.

Escriu: Marino Talavante

lititiesta setmana, E orado!
encaixaren el gol de la seva prime-
ra derrota en aquest Play M. L'es-

3 caire i la mala sort impediren la vic-
Urria dels felanitxers. Un canvi tac-
tic de l'entrenador M. Talavante fou
ben aprofitat lids rivals per aconse-
guir la victórai. Jugaren: Joan, Ca-
ñas, Uguet, Manresa, Coronado,
Lluís, Jonathan, Fernandez i Xesc.
Avui juguen a les 16 h. a Felanitx
amb el C. Atl. Alcúdia.

Contundent vicCrria dels benja-
mins B clavant el Sagrat Cor ciuta-
da. Els gols de Pere Joan (2) i lua-
into (3), donaren el triomf als lo-
cals. I aquest trionif els proclama
Campions del Play Off D, i ara es-
peren que comenci la Copa Conse-
lleria '93, on lluitaran de den pel
trio!. Jugaren: Martinez, Pedro, Mat-
111, J. Pere, Kiko, Ramallo, Juanito i
Enrique.

Per penals perderen els Alevins A
en el pavellú d'Alcúdia. El partit
d'anada s'empata a un gol, i en
aquest partit tornaren empatar a
zero, i s'haguú que recOrrer als pe-
nals. Tomeu, Fontanet i Binimelis
marcaren pel St. Alfons. Jugaren:
Juanjo, Vicens, Colau, Xavier, Fon-
tanet, Coves, Binimelis, Ramon i To-
meu.

RESTAURANTE - PIZZERIA

DON LEONE
CALA D'OR - TEL. 658033

Comunica su REAPERTURA
a partir del próximo día 2 de abril



PUERTO DEPORTIVO	 Tel. 643465	 CALA D'OR

Terminadas las obras del Puerto de
Cala d'Or, recordamos a nuestros clien-
tes que TENEMOS ABIERTO, ofrecién-

doles nuestras especialilades en
PASTAS, CARNES y PESCADOS

FRESCOS
NUEVO ACCESO AL PUERTO EN DIRECCION CARRETERA
PORTO PETRO (sentido único)

FELANITX

07') FUTBOL

El Falanitx goanyava per zero a dos...
Alcúdia, 2 - Felanitx, 2

BASQUET

Eis Ca:ion anoten 105 punts, a camp contrari
Victòries dels dos equips sèniors

Alguns espectadors mes al camp
do l'Alcúdia,degut a que el Felanitx,
malgrat la seva situació encara ofe-
reix cert atractiu. Vull dir que més
públic de lo normal, entrada només:
regular.

FELANITX: Matías, Sampol
(Juanan), Antonio, Biel, Jaime, Tià,
Felipe, Basilio, Nico, Tolo (Jose) y
Costa (Juanpe).

ARBITRO: Rodriguez Muño z.
Bien. Mostró tarjetas amarillas a
Felipe, Martorell y Teo, estos dos
últimos fueron expulsados por do-
ble amonestación.

GOLES: 0-1, min. 10: Tolo.
0-2, min. 50: Nico, de panalti.
1-2, miri. 57: Coma's
2-2, min. 70: Rafa.
COMENTARIO: el Alcúdia pudo

remontar un resultado adverso gra-
cias al pundonor que puso en ello.
El gol de Comas, siete minutos des-
pués de encajar el segundo, desper-
tó a los locales y les dio las sufi-
cientes fuerzas para nivelar el mar-
cador.

En definitiva un buen resultado
para el Felanitx, que pudo ser mu-
cho mejor en vistas al desarrollo
del encuentro.

El Reserva.
PROXIMA JORNADA:
PREFERENTE: «Es Torrente)». —

FELANITX _ XILVAR.
2. REGIONAL:
«Sa Lleona».— S'HORTA - LLUC-

MAJOR.
«Es T6rientó».— PORTOCOLOM -

PORRERES.
A Algaida.— ALGAIDA - CAS

CONCOS.

2.2 REGIONAL
SANT JORDI, 1 - S'HORTA, 1

Nomes comen;ar el partit, en el
minut 1, el S'Horta marca cl gol,
per inducció de Villa en jugada de
Ian; el S'Horta va tenir en el pri-
mer temps dares ocasions de gol,
amb un tirada de Henrik al traves-
ser idos remats de Villa que va pa-
rar el bon porter local. En el segon
'temps els locals sortiren decidits a
marcar i ho aconseguiren en el mi-
nut 70 en treure una falta. Cap al
Final del partit els s'hortarrins esta-
•en a punt de guanyar, per() el re-
mat de Villa just resquilla la porte-
ria. El porter del S'Horta, Jose, sor-
tí lesionat per un cop a la clavícula,
que el tendra apartat 15 dies del
terreny de joc. Demà diumenge a les
16 h. S'Horta - Llitcmajor, partit a
priori facil, per no ens hem de con-
fiar massa.

JUVENILS
SANTANY1, 2 - S'HORTA, 2

Partit de rivalitat comarcal, que
tingué un final molt lamentable, ja
que un jugador del Santanyí intenta
agredir al jugador s'hortarrí Ramis
i li rompé la camiseta. El S'Horta
domina la primera part amb gols
de Marín i Jose Miguel de penal.
En el segon temps, ja en temps de
descompte el Santanyí. aconseguí
l'empat en una jugada clesafortuna-

da del porter Guillem i Sureda. De-
ma diumenge, darrer partit de lliga
a S'Horta, a les 1030 h., contra el
Xílvar.

CADETS
FELANITX, O - ESCOLAR, 2

Alineació.—Acosta, Risco, Cristó-
bal, Mut, Joan, J. Soler, Matas, Ma-
nolo, Pinilla, Esteban i Oscar. (PA-
ramo i Porras).

Els allots del tandem Fernando-
Colau, varen perdre de forma justa
davant un fort rival com es l'Esco-
lar de Capdepera. Avui es despla-
cen a Pollença.

AT. ALARO, 2 S'HORTA, 3
Important victòria del S'Horta a

Alaró, en un partit on lo més desta-
cat fou el joc violent que practica
el conjunt local. Gols de P. Bonet,
T. Roig i John. Avui a les 16'45 h.
S'Horta - Porto Cristo.

BENJAMINS

SON ROCA, 1 - FELANITX, 2
Alineació.—Oscar, J. Pedro, M.

Angel, J. Vicente, Ismael, J. Garcia,
Kiko, Toni, Carlos i Txema (V. Mo-
reno).

Gols.—Miquel Angel de falta di-
recta i Victor'.Moreno.

Aquesta victòria hagués pogut es-
ser molt mês ampla ja que el Fela-
nitx va demostrar ser un conjunt
molt superior als locals. Avui a les
11 del mati juguen en' Es Torrentó
amb. el Son Cladera.

PLATJA DE CALVIA, 3 - S'HORTA, 2
El S'Horta no pogué mantenir els

dos gols d'avantatja que tenia en el
primer temps. Gols de De la Puente
(2). Avui a les 11 h. S'Horta - At.
Rafal i a les 13 partit dels Infantils,
S'Horta - La Salle.

Noticies del C. D. Sliorta
El club ha posat a la venda bi-

llets -per a la rifa d'un meravellós
cotxe. Esperam la collaboració de
tots.

El pròxim dia 8 d'abril, Dijous
Sant, tindrà lloc a S'Horta un par-
tit homenatge als jugadors del
SI-torta morts recentment Juan Di-
maS (Infantil) i Bernardino Pons
«Dino». Els partits seran S'Horta -
Mallorca en les categories Infantil
i Benjamí i S'Horta - Mallorca de 3.a

2.a Divisió. A la propera edició
anunciarem l'horari dels partits.

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel.	 582904
Tel.	 581188

PRECIOS ECONOMICOS

RESULTATS
Cadets:
RAMON LLULL,	 40
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 105
Juvenils:
BAEX MENSAJEROS,	 52
JOAN CAPCVAUTOC. GRIMALT, 44
Sèniors masc.:
SON CARRIO,	 53
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
Sèniors fern.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 37
CAMPANET,	 25

COMENTARI
Extraordinari el triomf dels CA-

DETS, . no. per l'entitat del rival,
cuer del grup, sinó pel bon joc i la
diferencia aconseguida. És la prime-
ra vegada que un equip cadet del
Joan Capti fa 100 punts. El p rcen-
tatge d'encert fou enorme i, a la
2.a part, foren capaços d'anotar 6 tri-
ples (tants com en tota la tempora-
da).

Els JUVENILS no començaren
molt be la fase final d'ascens. Foren
derrotats a Son Rapinya. Aquest fet
fou un cóctel amb els següents in-
gredients irregular joc, pista llena-
gadissa i intimidatori arbitratge.

Al cap i a la fi tornaren guanyar
els SENIORS MASCULINS. I ho fe-
ren dc manera força contundent. El
seu domini en el marcador va ser
clan En el descans tenien 11 punts
al seu favor i a la 2.a part la diferen-
cia arriba als 20.

Victòria de molt de merit, per
part de les FÉMINES. Hagueren
d'afrontar tot l'encontre amb, única-
ment, 5 jugadores. I en sortiren
molt be.

ANOTADORS
Cadets: Hugo (24), Florian (17),

P. M. Obrador (14), J. Barceló (11),
M. A. Perez (10), M. Coll (6), P. Oh-
ver (5), A. Obrador (4).

Juvenils: Cesar (20), Caries G.
(12), A. X. Monserrat (6).

Seniors m.: Xiseo Aclrover (20),
B. Salva (15), Bernardi (12), Villa-
longa (7), P. S. Barceló (6).

Seniors f.: C. Vivancos (23), A. Al-
bons (6), C. Mar Oliver (4), Elena
(2), J. Marcos (2).

AQUESTA JORNADA
Sera la darrera que enregistrarà

Ia participació dels 5 equips del
Club Joan Capó.

Les fèmines acaben la lliga, diu-
menge, dins la pista del Sta. Mó-
nica.

El dissabte horabaixa hi haura
dos inttressants encontres a Sa
Mola; Mentre que els cadets rebran
l'oquip d'Artà, els rivals dels juve-
nils sera el Bàsquet d'Inca.

Els seniors masculins jugaran diu-
menge, a Felanitx, contra l'U.E. Lb-
setina. L'Autocares Grimait, de Ter-
cera Divisió ha de visitar el pavell6
de Calvià, a la 1.a jornada del Trofeu
Jorge Juan.

DEPORT ESCOLAR
Resultats de bàsquet de la jorna-

da celebrada a Cala d'Or (20-3-93):
Benjamí fern.:
Joan Capó, 12 - Ses Salines, 8
Alevi fern.:
Patr. Campos, 6 - Joan Capó A, 48
Cala d'Or; 21 - Sant Alfons, 17
Sant Alfons, 32 - Joan Capó B, 2
Infantil fern.:
Cala d'Or; 23 - Sant Alfons, 9
Infanta' , masc.:
S'Arenal, 24 - Sant Alfons, 41
Joan Capó, 24 - F.J. Ballester, 25

.1 LARRY CISTELLES

VENDO COCHER1A sita en calle
Roig, 8.
Informes, Tels. 582250 y 580849

SE VENDE CHALET adosado por
terminar 130 m2, con terreno, jar-
dín y posibilidades portasa y pla-
nos. En Urb. La Fe de Portocolom.
Precio, 6.500.000 ptas.
Informes, Tel. 824474
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Dia tres de desembre de rany pas-
sat es va reunir la Comissió Especial
de Comptes. El nostre grup no hi va
assistir i esta ciar que no es va per-
dre res. Ara hem rebut l'acta d'aque-
lla reunió; hi assistiren cinc politics
i dels sis punts de l'ordre del dia
que hi havia, a cap ningú no va dir
Iii mu. L'acta només diu qucial final
un regidor va fer una pregunta.
Feim bé de no perdre el temps per
les Comissions Informatives, pel
que mostren les actes, deuen sem-
blar les vetlades d'un mort d'un
temps.

La campanya de neteja7'd'aboca-
dors que com varem comentar no
afecta als abocadors bestials encara
te un altre matis a tenir eill.compte.
Segons gent propera ars afek muni-
cipais aquesta campanya . de neteja
no afecta a abocadors que no es ve-
gin de la carretera. 0 sigui que
aquesta campanya de neteja nomes
es per rentar un poc la cara• li res
Mes. Ja ho val!

NOTA: Divendres que ve, dia 3
d'abril a les vuit del vespre, hi ha
el congres ordinari 'al 'hoc de sem-
pre.

LA NOTA DEL PARTIT POPULAR

La setmana passada, els responsa-
bles de Partit Popular varen publi-
car una nota on reconeixien que uns
escrits de més de vint cntitats ciuta-
danes, pels quais dcmanaven que
Mossèn Bartomeu Quetglas fos de-
clarat Fill Predilecte de Felanitx,
havien tengut entrada a l'Ajunta-
ment durant el passat mes de ju-
liol.

Si el Partit Popuiar hagués escol-
tat cl Grup Socialista a la sessió ple-
naria de dia Ir. de febrer, en que va-
rem advertir que cls escrits de les
entitats havicm entrat a l'Ajunta-
ment, ens haguéssim estalviat tota
aquesta histèria cie notes i contra-
notes.

La nota del Partit Popular parla
d'una desorganització que hi havia
a la Sala en temps del Govern So-
cialista (?). No sabem en que se fo-
namenta per parlar-ne. El Grup So-
cialista va tenir constancia en tot
moment de l'entrada dels escrits de
les entitats ciutadanes; la desorga-
nització, si n'hi ha, en tot cas sera
responsabilit..t seva.

És ver que, de dia 16 de juliol a
dia 22 d'agost, hauriein pogut possar

en marxa el procecliment establert
per fer aquella declaració, però les
circumstancies no forcit gaire propi-
cies a prestar atenció a un tema com
aquest. Qui 1-calment pociria haver
tirai enclavant la causa (han tengut
no un mes, sinó set per fer-ho) es el
consistori actual que, d'altra banda,
pot comptar amb cls nostres vots
quan arribi el moment.

Sera bo recordar que, a la plena-
ria cie dia 2 de novembre, el nostre
grup ja se va interessar per l'estat
de l'expedient cle Mossèn Quetglas i
el Batte va contestar que potser ani-
ria a la propera plenaria.

Han passat cinc mesos i la Comis-
sic') Informtaiva de Cultura, des de
que el Partit Popular i els Indepen-
dents se varen fer càrrec del govern
municipal, s'ha reunit en una oca-
sió.

ELS PARLAMENTS
Per la premsa hem tengut noves

dels parlaments que la cúpula del
Partit Popular va fer a un acte que
va tenir hoc a un restaurant ciel nos-
tre terme t'a quinze dies.

El senyor Ca -fichas va fer un dis-
eurs electoralista amb els tòpics de
sempre (no va parlar del cas Cal-
via) i el batle de Felanitx, per no
quedar enrera, va dir que «hemos
debido hacernos cargo de un muni-
cipio que durante el mandato del
PSOE no hizo más que promesas y
pocos hechos» («Diario de Mallor-
ca» 11 de març). Pensam que la nota
esta mal redactada perquè hem de
suposar que el qui va fer «promesas
y pocos hechos» no va esscr el mu-
nicipi, sinó el govern ciel PSOE.

Hi ha una contradicció evident en-
tre això que va manifestar el batte
al sopar i les deciaracions que va
fer amb motiu de la moció de cen-
sura. Aleshores, el senyor Grimait va
dir que no hi havia raons objectives
per censurar els socialistes i que
nomes es tractava del resultat d'un
canvi de correlació de forces.

En aquests sopars, se sol produir
una certa eufòria, se menja i se beu
mes que de costum i llavors la boca
Ia més via que el cap. Molt com-
prensible.

	.1•1■■■••

IV Torneig futbolet Sènior
Hivern 93
BAR MESTRAL, 4 -
BAR ES REDOS, 9

Una nova jornada cle bon futbo-
let a Sa Mola. Al començament
partit dominaren eis jugadors ciel
Mestral, per  els del Redús no es
conformaven i feren canvis fins que
acabaren guanyant el partit, desta-
cant el seu jugador Norcli N-7, que
amb tres gois fou el millor.
BAR CAN BLANCO, 2 -
CHAPISTERIA ROIG, 8

Els jugaciors dc la Chapisteria sor-
tiren mol t concent rats i al pue
temps de joc ja havien marcat tres
gols, pers s'arriba al descans amb
el tempteig de 2-3; a la segona part
eis components de J. Roig continua-
ren marcant gois i el seu porter tin-
gué una destacada actuació. Els ju-
gadors de Ca n Blanco, ho feren tots

però els falta la concreció a l'ho-
ra de marcar.
CONST. SIMARRO, 2 -
CLASIFICADOS x, 2

Un empat entre cios dels millors
equips d'enguany. Fou un bon espec-
tacle, hi hagué emoció, deportivitat,
entrega i al final tothom estava con-
tent.
THE PACKS, 1 - R. CAN GUSTI, 4

Els jugadors de Can Gusti sabe-
-n aprofitar les baixes dels contra-

ris i feren molta pressió damunt els
contrincants i aquesta tàctica les_
dona bon resultats. Comité

EL PRESSUPOST

Aquesta setmana s'havia de reunir
Ia Comissió Informativa de Comptes
per estudiar la proposta feta pel
Partit Popular i el Grup Indepen-
dent i ara es d'esperar que cl tema
se dura a una plenaria propera. D'a-
qui a uns mesos, el pressupost po-
cira entrar en vigor.

La desorganització a la Sala en
temps ciels socialistes va esser molt
gran i, segons s'ha repetit aquests
ches, se varen fer moites promeses
i poca feina. Però el Govern Socia-
lista va aprovar el pressupost per a
l'any 1992 a finals del 91. Enguany,
un govern molt fener i una majoria
estable, s'aprovarà el pressupost
clins el mes d'abril. Que cadascú en
tregui les conseqüències.
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¡MI COCHE!
Tienes una cita incomparable, una invitación irresistible.
Conocerds un coche que no podrás olvidar.
-;No Faites!

Te esperamos en tu Concesionario Oficial Opel.

Miguel Julià Maimó
C/. Campos, 51 • Tels. 58 15 21 - 58 14 16 • FELANITXJULIA AUTOMO VILES




