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S'aprovà el pressupostmunicipai Fou presentatel HîhreMiquel Bordoy
per a 1993. Puja 743 milieu 	 i l'arqueologia» de Bartomeu Salvà

Dimarts passat hi hagué plenaria
extraordinaria de l'Ajuntament amb
la finalitat d'aprovar el pressupost
per l'any present.

• La sessió es4éu gairebe , sense
blic i manco debat, ja que els grups
governants ni tan sols contestaren
cap de les dues llargues interven-
cions que feren Miguel Riera pel
PSOE i Bartomeu Obradors per
CALS. Es limitaren a posar a vo-
tació el document, que fou aprovat
només amb els seus vots.

El muntant d'aquest pressupost
es de 743 milions de pessetes, dels
quals uns 275 es destinen a persó-
nal i 120 a pagar el deute contret

per l'anterior consistori Popular.
Tant Miguel Riera com Bartomeu

Obrador es referiren en llurs inter-
vencions al tema del personal. El

-primet —després - de or4tcar. el re-
tard en l'aprovació del pressupost-
en censurà molt fort alguns aspec-
tes i sobre tot els que toquen a la
reducció del d'urbanisme i  assistèn-
cia social. També dedic à alguns pa-
ràgrafs a Sebastia. Lladó a tomb de
les seves qualificacions de manca
d'imaginació quan governaven els
socialistes. B. Obrador féu preci-
sions de caràcter més tècnic, tot
acusant l'Ajuntament de Ira de
treballadors.

Divendres passat, a la Casa de
Cultura, tingué lloc la presentació
del llibre de Bartomeu Salva i Simo-
net, «Miguel Bordoy i l'arqueolo-
gia», una edició del Centre Cultural
de Felanitx impresa a Gràfiques
Llopis de Felanitx.

A l'acte hi assisti un públic molt
nombrós i fou presidit pel bathe
Antoni Grimait, amb qui comparti-
ren l'estrada l'autor, el presentador,
Dr. Miguel Barceló, la filla de D. Mi-
guel Bordoy, D.a Lluïsa i el repre-
sentant del Director del Centre Cul-
tural, Rafel Rosselló.

Després d'una breu introducció de
Rafel Rosselló, el. Dr. Miguel Bar-
celó presenta l'obra. Parlà, amb l'es-
til directe que el caracteritza, de la
concepció de la história, de la mis-
sió dels historiadors j, òbviament,-
de la feina de jove Bartomeu Salva
i no deixa perdre l'ocasió de fer

alguna digressió esperonant que va
merèixer la replica deferent del Bat-
le i va propiciar que l'acte no es
quedas dins el convencionalisme de
sempre

Bartomeu Salva es referí al pro-
cés del llibre, a la personalitat i va-
luosa tasca de l'historiador Miguel
Borday, a la sensibilitat de la seva
família i clogué la intervenció amb
un capitol de gracies per tots quants
l'havien ajudat en la seva tasca.

Dona Lluïsa Bordoy manifestà el
seu agraïment i el de la seva fa-
mília pel reconeixement de la tasca
del seu pare i per l'honorança de
la seva personalitat.

Clogué l'acte el batle Antoni Gri-
malt amb unes breus paraules de sa-
tisfacció per l'aportació que repre-
sentava el nou llibre al patrimoni
cultural felanitxer.

L'activitat del Centre Cultura!
durant el 92

Divendres dia 19 de març, el Di-
rector del Centre Cultural Antoni
Vicens, reuní els mitjans de comu-
nicació per tal de presentar-los la
Memória de l'any 1992.

Aquest fet, es repeteix anualment
des de la constitució d'aquesta en-
titat i ens permet de constatar que
hi ha qualque cosa que funciona be
dins Felanitx. I això es encoratjador.
I no es que pretenguem suposar que
al Centre Cultural tot li surt brodat.
Obviament que comet erros, pet-6
l'esperit de superació, de rectifica-
ció i de treure'n el maxim profit de
les disponibilitats, sembla que ha
guiat sempre el seu president i con-
sell directiu.

L'any passat el Centre Cultural es
mogué dins un pressupost de 8'4 mi-
lions de pessetes, que enguany ha
estat rebaixat a 7 milions, de ma-
nera que la imaginació i la super-
bona administració hauran de suplir
el retall pressupostari si es vol man-
tenir el nivell qualitatiu. Es tot un
repte.

I passem revista a la Memória:
En el capitol d'exposicions, veim

que se n'han presentades 22. Obres
de teatre, 9. Conferencies i projec-
cions, 22. S'ha donat continuïtat al
seminari de Violeria (3.a edició) i
s'han donat cursets de català a Fe-
lanitx, Portocolom, Cas Concos i
S'Horta. A més es va organitzar
una excursió a Cabrera i es va fer
un assaig amb una «setmana del lli-
bre infantil i juvenil». Juntament
amb el Centre Subaquàtic Tritón es
convocà un concurs de fotografia
subacuatica i es varen deixar els lo-

cals (Casa de Cultura i Auditori Mu-
nicipal) una cinquantena de vegades
a altres entitats per a celebració
d'actes diversos.

Antoni Vicens ressalta l'augment
de visitants a les exposicions, que
situa en una mitjana de 1.700 per-
sones (l'exposició més concorreguda
fou la d'arqueologia «Felanitx abans
d'ésser Felanitx»), així com el nom-
bre de persones que s'han inscrit
als cursets de català (Felanitx, 63;
Portocolom, 35; S'Horta, 28 i Cas
Concos, 22).

També 'manifesta. Antoni Vicens,
que s'havia signat un conveni amb la
Conselleria de Cultura per tal d'in-
tegrar-se el Circuit de Teatre, la
qual cosa, de moment, reportarà
l'actuació dels grups Estudi Zero,
Iguana Teatre i el Grup de Teatre
de Campos.

Quant a publicacions, un capitol
força costós, aquest any passat no-
més es feu la reedició de l'obra «Fe-
lanitx ahir I» de Mn. Pere Xamena,
exhaurida des de feia anys.

Es important l'increment patrimo-
nial del Centre tant en obres d'art
(pintures, ceràmiques, escultures),
material visual (diapositives) i bi-
blioteca. En aquest darrer capitol,
entre obres cedides i d'altres adqui-
rides, el fons s'ha augmentat en una
vuitantena d'exemplars.

Esmentem per últim que la Me-
mória dóna compte de tots els ma-
terials adquirits durant l'any per a
la dotació del Centre dels elements
auxiliars necessaris per desplefor la
seva activitat, vitrines, focus, tau-
les, marcs, etc.

Partits a S'Horta
homenatge *turn als
jugadors Juan Dimas
«Dino»

El proper dijous dia 8 d'abril se
celebraran a S'Horta dos partits en
homenatge pòstum als jugadors
Juan Dimas Bermúdez Adrover (in-
fantil) i Bernardino Pons Palomares
«Dino» (2.a Regional). El primer,
com recordareu, només tenia 13
anys i va morir a conseqüència d'un
tumor cerebral el dia 31 d'octubre
de l'any passat; i cl segon, que tenia
25 anys, va morir víctima d'un acci-
dent de transit el dia 20 de desem-
bre.

Aquesta jornada esportiva en ho-
menatge d'aquest jugadors,  s'inicia-
rà a les 15'45, on una selecció d'in-
fantils i benjamins de S'Horta s'en-
frontaran a l'equip benjamí del Ma-
llorca. I a les 17 h., l'equip titular de
S'Horta de 2.a Regional jugarà con-
tra l'equip de 3.a del Mallorca amb
alguns reforços de 2.a divisió.

Aquest partit no entrarà en els
d'abonament i les entrades tindran
un preu únic de 400 pessetes. Hi
haurà una fila 0 a disposició dels
assistents.

El C.D. S'Horta espera una bona
resposta de l'afició s'hortarrina i
des d'ara mateix els avança el seu
agraïment.

11141 ATLETISME

Club d'Atletisme Opel
Felanitx

Cursa de 6 kms. &Sant Joan
El passat dia 20 de marc se cele-

bra a Sant Joan una cursa de 6 Kms.
de distancia, a la qual participaren.
nombrosos atletes del nostre club,
que aconseguiren la següent classifi-
cació:

Veterans. 1.a, Margalida Adrover.

Veterans A. lr., Victor Martinez,
3r., Francisco Páramo i 4t., Antoni
Barceló.

Veterans B. lr., Sebastià Adrover.

Seniors. 10è, Francesc Algaba.

Marathó Platja de Palma
Es una llàstima que aquesta cur-

sa s'hagi anat deteriorant any rera
any. La mala organització ha fet que
els atletes no acodeixin, encara que
Ia cursa es fa entre S'Arenal, Can
Pastilla i Es Molinar, un Hoc her-
mós per aquest tipus de competició.

En Victor Martinez queda segon
en la seva categoria i Sebastia. Adro-
ver, feia 1/2 marathó i queda primer
a la general.

M.A.C.
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Dis. 3 St. Benet de Pa lerm
Diu. 4 Diumenge de Rams
Dill. 5 St. Vicenç Ferrer
Dim. 6 St. Sixte
Dim. 7 St. Joan Bta. la Salle
Dij.	 8 Dij. Sant. St. Amanci
Div. 7 Div. Sant.

Sta. Maria Cleofas

LLUNA
Lluna plena dia 6

COMUN ICACIONS
AUTOCARS

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

10, 14 i 18 n Diumenges 1 fes•
Cus, a les 8, 14 19 h

Palma • Felanitx des de resta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excel..
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges 1 festius, a les
,30, 15,45 i 20.30 h.
Felanitx-Portocolom: Dies fei-

ners, a les 7, i 17 h. 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 1830
h., excepte dissabtes j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N. 0 3
De dia	 Tel. 824743
De nit	 Tel. 824060

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 • 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guitrdla Civil 520091
Servei de grua: 82747 4

Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

FELANÏTX
Senn:111,1i d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

INFORMA

La Gaso!inera de Portocolmo
INFORMA a sus clientes y público en ge-
neral, que dispone de Gasolina sin
plomo.

• C/. Cristòfol Colom, 33 Tel. 824201 Fax 824354

Carnisseria MARI CARMEN
C/. Cristòfol Colom, 17 Tel. 825005 PORTOCOLOM

Vos recorda amb motiu de les festes de
Pasqua, que disposa de XOTETS, PORCELLES,
VEDELLA, POLLASTRES DE CAMP, etc.

I QUE TOTS ELS PRODUCTES CARNICS QUE VENEM AL
NOSTRE ESTABLIMENT PROCEDEIXEN DEL NOSTRE TERME.

FARCIMENTS PER ENCARREC

QUALITAT A BON PREU

na Catalina Valens Boig
(Des Torrent)

passa a la Casa del l'are, a 79 anys, el passat dia 97 de mart:

Les seves germanes Apol.lOnia i Antimia; cunyats AntOnia Mestre, Ia ria Pou, Francisea
Bibiloni i Cristòfol Tauter; pebots, eosins i els nitres parents, agraeixen la N'ostra pregaria.

Quo visqui en la pau del Senyor 1

2
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CAMIÓ DEL FEMS
L'Ajuntarnent informa que ja s'ha

resolt favorablement l'afer dels per-
juciicis ocasionats per la bomba
d'oli del carniú del ferns.

Els vuit perjudicats per l'esmen-
Lida bomba ja han cobrat de la
Companyia Asseguradora «La Unión
y el Fenix Espanyol», les imclemnit-
zacions escaients.
CERTAMEN DE PINTURA

S'ha rebut de l'Ajuntament de
Sant Llorenç d'es Cardassar el pro-
grama del V Certamen de Pintura,
cl qual esta inclòs dins les Festes
Patronals de Son Carriú maig-93.

Per a informació es pot telefonar
al núm. 569619.
CURSOS A LA UNIVERSITAT

A l'Ajuntament s'ha rebut progra-

ma de la UIB, referent als cursos
que s'impartiran durant els mesos
d'abril, maig i juny d'enguany.

Per a informació, dirigiu-vos a
l'Institut de Ciencies de l'Eclucació -
C/. Miguel dels Sants Oliver, 2 -
07012 Palma, o bé als tels. 172411,
172417. Fax: 172401.
IFEBAL

S'han rebut a l'Ajuntament uns
cartells de la Fira d'Alimenta 93 -
I Fira Alimentaria, la qual estarà
muntada en el Recinte Feria! - Polí-
gon de Llevant - C/. Ciutat de Que-
retaro, s/n, del 14 al 18 d'abril.
TROBADA COMARCAL DE
DONANTS DE SANG

Esta previst que dia 25 d'abril, al
Convent de Sant Agustí de Felanitx,
es realitzi la Trobada Comarcal de

Donants de Sang, organitzada per la
Germandat de Donants de Sang cie
les Balears.

TENIS TAMA
Dissabte passat els components

del Felanitx Tenis Taula es despla
çaren a Palma per afrontar el seu
compromís amb el Verge de Lluc.

L'equip sênior va aconseguir una
gran victòria per 5-1. El jugador
Carmona aconsegui guanyar una de
les clues partides jugades, per 21-15/
17-21/23-21, mentre que Miguel Gi-
nart i Joan Tauler guanyaren les
particles que cada un juga.

Per altre part, eis JUVENILS, no
tingueren tanta sort corn els sf'miors
i perderen enfront l'equip ciutadà.
Per l'equip felanitxer jugaren Gar-
cia, Laudat i Tomas. Avui, l'equip
senior es desp1aa a Manacor per
enfrontar-se al Recambios Cardona.
Els juvenils descansen.

Club de pesca deportiva
Mestral

El pasado domingo y bajo el pa-
trocinio de VIDEO REPORTAJES
CERRO, se celebró la 2. prueba mo-
dalidad ROQUER, puntuable para
el campeonato de Baleares, en aguas
de Cala Sanau, con un total de 31
inscritos que lograron capturar la
nada despreciable cantidad de die-
cisiete kilos de pescado, quedando
la clasificación como sigue:
INFANTILES	 puntos
1» Pedro Tortella,	 1.510
2» Juan Clar,	 1.120
3." Xisco Serra,	 1.000
SENIOR
1.0 Bartolomé Ramón,	 2.560
2» Sebastian Guiscafre,	 2.150
3» Miguel Barceló, 	 1.810

La próxima prueba se celebrará
hoy sábado día tres. Es de la moda-
licida de «lanzado» también puntua-
hie para el campeonato de Baleares
y sera patrocinada por RECREATI-
VOS FELANITX S.L.

Jaws

ES VEN MOTOSEGADORA, garan-
titzacla.
Informació, Via Argentina, 5

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



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas Umar a los

Tels. 837031 y 658033
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PROGRAMA DE SETMANA SANTA
CELEBRACIONS LITCRGIQUES

DIUMENGE DE RAMS

ESGLESIA PARROQUIAL
Misses a les 9, 10'30; a les 12: Benedicció de Rams, processe) i missa
cantada, i a les 8 del vespre missa.

ESGLESIA DE SANT AGUST1
A les 11, Benedicció i missa cantada, i a les 7 del vespre, missa.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 8 del mati missa.
A les 11'30, Benedicció de Rams i missa cantada.
A les 7 del capvespre, missa.

DILLUNS SANT

ESGLESIA PARROQUIAL
A les 9 del vespre CELEBRACIÓ SACRAMENTAL DE LA PENITËN-
CIA, per a tota la comunitat. Hi haura sacerdots.

DIMECRES SANT

A LA CATEDRAL DE - PALMA
A les 7'30 del capvespre, MISSA CRISMAL, amb tot el presbiteri de
Mallorca juntament amb el Sr. Bisbe.

DIJOUS SANT

ESGLESIA PARROQUIAL

A les 7 del vespre, MISSA DE LA CENA DEL SENYOR, lavatori de
peus i proclamació del sacerdoci, de l'Eucaristia i del manament nou
de l'amor. finalment processe) al Monument.
Després de la processó ZORACIO NOCTURNA. Es convida a totes
les associacions.
Pels joves a les 24 h. Pregaria juvenil a l'antiga església restaurada
de la rectoria.

ESGLESIA DE SANT AGUST1

A les 6'30 del capvespre, missa cantada i lavatori de peus.
Després de la processó, Adoració Nocturna.

ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 7, missa cantada, homilia i processó al monument.

DIVENDRES SANT

ESGLESIA PARROQUIAL

A les 9 del mati, CANT DE LAUDES.
A les 11 Pregaria per els nins de Primera comunió.
A les 7 del vespre, CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ I MORT DEL SE-
NYOR.
Oració universal, adoració de la creu i comunió.
A la nit, pels joves, PREGARIA JUVENIL a l'antiga església restau-
rada de la rectoria.

ESGLESIA DE SANT AGUST1

A les 6'30 del vespre, CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR.

ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 7 del vespre, CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR.

DISSABTE SANT

ESGLESIA PARROQUIAL

A les 10 del vespre, SOLEMNE VIGILIA PASQUAL. Benedicció del foc
nou al replà, renovació de les promeses del baptisme i missa solemne.

ESGLESIA DE SANT AGUST1

A les 9 del vespre, VIGILIA PASQUAL I MISSA.

ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 9 del vespre, VIGILIA PASQUAL I MISSA.

DIUMENGE DE PASQUA

ESGLESIA DE SANT AGUST1

A les 8'30, missa i processó de l'Encontrada i a les 7 del vespre Missa.
ESGLtSIA PARROQUIAL

Misses a les 8, 12, i 8 del vespre.
A les 9'15, arribada de la PROCESSO DE L'ENCONTRADA a la Plaça
de Santa Margalida. MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA.
Cantara la CORAL DE FELANITX.

ESGLE.SIA DE SANT ALFONS
A les 8, Missa de Torn.
A les 11'30, Missa cantada, i a les 7 del capvespre Missa.

(Passa a la pàg. 6)

La caro, el sacrifici i la Papa
Antoni Oliver, C.R.

La quaresma es com un mirador sobre la mar: Hi fa bon mirar lluny,
Iii fa bon meditar.

La quaresma era un temps sense carn, carnes toltes —en deien—. La
carn que horn es tolia o es llevava de la lama la donava a Deir tal com en
altre temps se li consagraven les primicies del camp o els primogènits dels
animals o dels humans. Es allô que encara avui se'n diu un sacrifici. Horn
entrega a Déu allia que té, i la divinitat, acceptant el do, es torna propí-
cia. Gracies al sacrifici, o a la víctima, horn entra en contacte, en cornu-
ni& amb Deir, sobre tot, si, una vegada acceptat el sacrifici pel Senyor,
hom en participa i en menja. Vet-ací el sentit, ple de hacer i d'història,
del sopar de la pasqua, del sopar del Senyor, de la vida del cel com un
sopar d'amies i de familiars entre Déu i els homes.

I quan Déu accepta l'ofrena, la fa seva, la introdueix dins l'esfera sen-
se voreres de la divinitat, la divinitza. Aixa diu expressament la carta als
Hebreus quan afirma que Jesús ha ressucitat, se'n puja al cel i seu a la
dreta del Pare.

I vet-ací la nostra lliçó: És la carn de la vida de l'home la que es
ofenda i acceptada i divinitzada: Tota la vida de l'home es alçada i in-
troduïda dins la divinitat. «Els gemecs i les llàgrimes de la vida mortal»,
l'esforç i el camí de cada dia es tornen un altar c les dues mans obertes
en el cau de les quais tot el man creat es fa ofrena a l'Infinit.

Aix?), que sembla pura teologia, es, ni més ni manco, la definició del
sentit de l'home i de tota la creació. ¿On es ara la frontera entre profit
i sagrat? És ho que ho recordem ara davant el misteri lluminós de la Set-
mana Santa: Tot el nostre tarannà no es més que una setmana que, tei-
xida d'ombra i de Hum, de goigs i de plors, es fa processa cap a l'albada
de Pasqua.

La llum del dia de Pasqua es tan esplendorosa que sols ella aclareix
per sempre la realitat de les coses. I alla on es perd aquesta claror pas-
qual, les fosques san tan espesses que el relleu de les coses es perd de
vista. Tal ha estat l'error d'una «passa» de devoció que posava peu fiter
en el sacrifici i en la mort del Senyor com una expiació que el Pare exi-
gia per a perdonar el pecat de l'home: Déu exigia que se li pagàs el deu-
te fins al darrer cèntim; i Jesús moria corn a víctima del pecat i de la
implacabilitat del Pare. Això feu que el «sacrifici» de la creu, i per tant,
el dolor humà, assolis la força d'un valor substantiu i autàrquic, com si
patir i sofrir i plorar fossin grats al cel per sí mateixos. Ara en patim
les conseqüències. Horn no pot escapçar la revelació sense sofrir la devas-
tació de sencers continents de la realitat humana. I esqueixam la tela entre
riure i plorar, viure i morir, quaresma i pasqua. I àdhuc afirmam que
l'home es l'home i Déu es Déu; i que l'home pot ben bé viure com si Déu
no existís, i Deir se'n pot i sap passar bé de tot el trui de l'home.

I «si Crist no ha ressuscitat, tota la nostra fe es buida i vana». I tota
la quaresma, la setmana santa i el divendres sant també.

El divendres sant i la pasqua estan fets del mateix teixit. El diven-
dres sant, com tot l'esforç de l'home, es el sole on s'hi colga tota la go-
jcsa collita del mati pasqual. La carn, la nostra carn, no es destruida en
el sacrifici de cada dia i de la vida sencera; la carn que ens llevam de
Ia boca a cada cop d'abstinència, i la carn que a cada escarrinxada ens
deixam en les pues dels esbarzers del camí, és la mateixa que, dins les
mans de Deir, esdevé florida d'eternitat: «la ressurrecció de la carn».

Damunt l'altar del divendres de la nostra carn clivellada s'hi eixeca
l'albada del nostre dia de Pasqua. El dia de la ressurrecció —i no pas el
dia de la mort— es el dia de l'home.

Enguany, la Creuada de Felanitx, inquieta com sempre mirant a l'en-
trelluu, posarà damunt el Replà l'escena corprenidora del Sopar del Se-
nyor. No podia ser més oportunament: • La vida es una taulada de ger-
mans i d'amics, que precisament es profecia de la-taulada del cel en aixa:
Que la carn i la sang, entregades, esdevenen el lice, on Deu, present, hi
prepara l'eternitat.



FELANITX

La carretera de Campos, quasi
acabada

Aquest dies ha quedat practica-
inent acabada la reforma de la car-
retera de Campos a Felanitx pel que
fa al pis asfàltic. Això no obstant,
manca culminar les obres dels la-
terals, desguassos, proteccions, ac-.
cessos, etc. en els quais se centra
ara la tasca.

Podem dir que la reforma es prou
satisfactória i que les rectificacions
que s'han fet han millorat substan-
cialment el traçat.

El «. Moscow Piano Quartet» no
es presentà

Diumenge passat a vespre al con-
cert anunciat del «Moscow Piano
Quartet» no se celebrà perquè no
es presenta el conjunt musical. La
sala d'audicions de la Casa de Cul-
;ura era gairebé plena de públic fe-
lanirtxer i vingut d'altres poblacions
i cap alb les deu i quart, la gent
ana desallotjant devant la no com-
pareixença dels músics russos i la
nanca d'explicacions per part del
Centre Cultural. A l'hora de redac-
tar aquesta nota encara no sabem
quin es el motiu de que els músics
no es presentassin.

L'exposició de Carme Fuster
Dissabte passat queda inaugurada

—després d'una Ilarga espera de
l'artista— l'exposició de pintura de
Carme Fuster. En eIla Ti figuren te-
les i elements de fusta decorats.

Carme Fuster exposa per vuitena
vegada d'una manera individual i ha
collaborat altre tant en exposicions
collectives arreu de Mallorca i un
cop a Sent Sever (França).

La mostra restara muntada fins
dia 11.

Avui i demà el grup «L'Estel» de
Campos a l'Auditori

Avui dissabte a les 10 del vespre
i demà diumenge a les 7 de l'hora-
baixa, el grup de teatre «L'Estel» de
Campos posara en escena la corne-
dia original de Miguel Fullana «Quin
desveri!».

La direcció de l'obra es a càrrec
del mateix autor.

Les entrades es poden adquirir
dues flores abans a la taquilla de
l'Auditori. Preu, 500 ptes.

Llar de la Tercera Edat • lnserso
TERTÚLIA.—Dimecres dia 14, a

les 4'30 de l'horabaixa, a la Llar,
tertúlia amb Gabriel Oliver, Conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social del
Govern Balear, arran del tema «La
sanitat a Mallorca i les transferèn-
cies a la Comunitat Autónoma».

«RESCATA PERSONAS».—Diven-
cires dia 16 a les 530 del capvespre,

cxplicació sobre l'aparat «Recata
personas» per la firma «Chaquetas'
verdes». Es convidara a una beguda.

FESTA DE L'ÀNGEL,—Sota cl pa-
rocini d l'Ajuntament, organi'.za la

lesta la Llar de la Tercera Edat amb
Ia collaboració de la Casa de Extre-
madura i el MIJAC.

El programa sera el següent: A les
12 concert per la Banda de Música.
A les 13, Missa solemne cantada per
Ia Coral de Felanitx. A les 14 dinar
de cornpanyonatge i a partir de les
15 h. festa popular a l'explanada de
Crist Rei. Actura el Grup de Ball
d'Extremadura, el Grup Gavina i hi
haura ball de bot. Tocaran els So-
nadors de la Llar. Preu del dinar,
350 ptes. Inscripcions a la Llar els
dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14, de les 10'30
a les 13 h. Es convida .tothom.

La setmana que ve no sortirà el
«Felanitx»

Dissabte que ve, dia 10, i com es
habitual des de fa un grapat d'anys,
no hi haura edició d'aquest setma-
nari. El proper dia 17, si Deu vol,
tornarem reprendre el contacte amb
els nostres lectors.

Nicolau Forteza guardonat
El nostre ¡misa, el pintor Nicolau

Forteza, acaba de ser guardonat a
Madrid amb la «Copa de Honor 1993
a la Maestria Professional Pictóri-
ca» per «Cuadernos de Publicidad e
Información» amb motiu de la
«XXVII Edición del Ranking Inter-
nacional del Prestigio-Copa de Ho-
nor».

Ens alegram d'aquesta nova dis-
tinció de que ha estat objecte Nico-
lau Forteza, la qual li fou lliurada el
passat dia 25 durant un sopar de
gala que se celebra a l'Hotel Minda-
nao de Madrid.

CAritas - Delegació d'Acció
Social

Aquesta Delegació informa que en
la recollida de DEIXALLES, en
aquests moments no s'admet paper
ni cartó i que la resta de coses es
poden dispositar a la portassa de la
Residencia-Hospital, per lxé que es
prega que no es deixi damunt l'ace-
ra sinó clintre del local.

Adoració Nocturna
Dia 8, Dijous Sant, acabada la Pro-

cessó, hi haura Vigília d'Adoració
nocturna oberta a tothom, al Con-
vent de Sant Agustí.

Peña barcelonista Miguel Angel
Nadal

Ya estan a la venta los tickets pa-
ra la cena que se celebrará el dia 19
de abril, los puntos de venta, CAFE-
TERIA MESTRAL, ES TAMARELLS
de PORTOCOLOM.

Hemos podido saber que Miguel
Angel vendra acompañado de cinco
.jugadores internacionales del BAR-
ÇA, Xiki y Ferrer son casi seguros
V también el carismático Sr. CA-
SAUS.

Al parecer el éxito esta asegurado.
Hay que hacer constar que esta

cena es a beneficio de APROSCOM.

AL.LOTA DE 21 ANYS cerca feina
de guardar nins. Amb experien-
cia.
Informació, rel.: 817169

e S 'Horta
DONACIONS DE SANG

Dia 28 de mar:,-, la unitat inèvil
Ia Gerrnanclat dc Donants de Sang
x.a recollir a S'llorta 40 donacions.
Volem esrnentar l'increment en
aquesta ocasió de quatre nous clo-
nants i, el que també es molt impor-
tant i clOna molt de goig, la prolife-
ració cle gent jove dins el grup de
donants. A tots els vull agrair en
nom dc tots la seva collaboració al-
truïsta i generosa en aquesta em-
presa de clonar vida i esperança als
qui tenim per germans.

LA DIADA PARROQU1AL
Diumenge passat la parrèquia de

Sant Isidre, com a pobleen marxa,
puja al cim de Sant Salvador i cele-
bra una solemne Eucaristia als peus
de la Verge coronada en penyora de
veneració i homenatge.

El dia era clar i la natura vestia
els .colors i, les sonoritats mes be-
lles, tot emmarcant .aquesta gran
jornada parroquial al llarg de la
qual poguerem assaborir les excel-
lencies de l'aplec fraternal d'un po-
ble sa i tranquil.

Després d'una bona torrada i a
l'ampla explanada de Crist Rei, una
ballada popular culmina amb escla-
tor de primavera l'excellent diada.

Una nota de tristor i nostalgia: al
costat de l'altar i als peus de la Ver-
ge hi manca la figura austera i ama-
ble alhora dels ermitants.

Encara la fe d'un poble feu vibrar
dins el nostre cor. el, batec amorós
quan vos cantarem; «Mostrau que
sou la nostra Nlare/mostrau que
sou, el nostre amor..

Josep Bonet

Confraria Germandat Ctittiara
Comunicam als nostres confrares

que les tulipes se repartiran al Con-
vent de Sant Agustí, el Dijous Sant,
des de les 20'30 a les 21 h. Es pre-
ga duguin el carnet de confrare i
paguin les 500 ptes. de la quota.

La Directiva

Secchi Religiosa
PARROQUIA DE ST. ISIDRE
S.IIORTA

Avui dissabte ,dia 3 d'abril, a les
7'30 del capvespre, missa 'am—b ho-
milia quaresmal a càrrec de Gabriel
Bordoy, seglar compromès, mestre
d'escola i pare de família.

Demà, diumenge de Rams, a les 10
del mati, beneclicció de rams a la
plaça de St. Isidre i tot seguit Cele-
bració Eucarística. A les 3 del cap-
vespre, Via-Crucis.

Les celebracions del clijous i di-
vendres sants seran a les 8'30 i tot
seguit sortiran les processons.

Dissabte dia 10, dissabte de glò-
ria, a les 21 h. vetlla pasqual.

Diumenge de Pasqua, a les 10 del
mati processó de l'«Encuentro».

ZAHORI, con experiencia en objetos
subterráneos.
Informes, Tel. 824115 C/. Variada,
34 - Portocolom.
Informes, Tels. 796077 y 770061

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Portocolom. 3 dormitorios, bario y
aseo, sala comedor y cocina. Jun-

-`1-O -1-loiel «Las Paloma-..

Quienes están preparados
sí

consiguen trabajo

La alerta tie empleo público de 1993
ofrece un total de 13.940 plazas

Próxima e inminente convocatoria
Administrativos, Agencia Estatal Tributaria

1.600 plazas
Y

También iniciamos cursos para la
obtención del título oficial de FPI de

Auxiliar de Clinica
Y

Jardin de Infancia

Para más información llama ahora
Tel. 55 40 13 - de 9 a 12 h. y de 15 a 18 h.

Cursos de preparación en Felanitx



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO`R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORANHCA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON

)77

Confraria de la Creuada
de l'Amor Divi

La Comissió Rectora de la Confra-
ria recorda als seus associats l'obli-
gació de guardar compostura i se-
rietat durant les processons, aixf
com el bon aspecte de les vestes.

Per desfilar integrant la nostra
confroria 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 de
mostrar el carnet i s'ha de satisfer
Ia quota anual de 500 pessetes. Si el
que ha de desfilar no es 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
aglomeracions no s'esperi al darrer
moment per retirar la tulipa.

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

La Conzissió Rectora

Confraria del Sant Crist
del Sepulcre

(ANTICS MARIANS)

La Comissió Rectora de la Confra-
ria recorda a tots els confrares l'o-
bligació de guardar la maxima serie-
tat durant la desfilada processional.

Aixi mateix els prega d'assistir amb
I 'habit deguclament net i planxat.

Per altra banda, la recollida ciels
fanals es podrà fer a partir de Ics
830 h. en el portal major de la Par-
rèquia. Es recorda l'obligació de
presentar cl carnet i estar al corrent
del pagament de l'anualitat.

Es prega que no esperin el darrer
moment per retirar el fanal.

La Comissió Gestora

Comissió de Confraries
de Setmana Santa
de Felanitx

Amb motiu de les properes desli-
lodes processionals del clijous i di-
venclres sants, Radio Felanitx, en el
cija! 96.9, oferirà una programació
especial de música sacra, coincident
amb l'horari de les processons. Per
això, la Comissió agrairia als veinats
dels carrers per on discorren agues-
tes, que collocassin llurs aparells de
radio o transistors, sintonitzats amb
Radio Felanitx, prop ciels portals o
finestres de les vivencleS- mentre
passi la processó.

La Comissió de Confraries,
agraeix per enclavant la collaboració
de tots eis veïns.

La Comissió

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

Maria MonsePrat GUPCIUS
(Reet)ra) Vda. de Francesc Tugores

litim0404901110111tdookeettu z VIDEO REPORT

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

Montajes de 8 y S-8 (dine) a
V ideo.

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

va morir a Felanitx, dia 2S de març de 1993, a l'edat de 86
ha vent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostedica.

Al eel sin

FELANITX

Centenari de les GA. de la Caritat
de Cas Duos

Antics:
Fa cent anys que «el pubic. de Ca's Concos visqué una festa singular

amb entusiasme popular, banda de música, arcs de murta, profusió de
banderes i gallerdets.

A les 9 del mati del dia 16 (l'abril de 1893, acompanyades del M. I.
Sr. Visitador General de la Congregació, D. Francesc de Santiago San-
taella, feren l'entrada les desitjades germancs, que anomenarem funda-
dores de la nova residência, que foren Sor Maria Aina de Jesús Bernat,
superiora, Sor Amalia Pocovi i Sor Maria de Loreto Font, auixliars.

Varen ser rebudes a l'entrada del poble per les autoritats i concur-
rència de feels, exterioritzant tots la satisfacció que inundava els seus
t o ?.

Aixi els nostres padrins reberen les Germanes de la Caritat i agues-
tes, durant cent ..qtlys,.han C0111 .par it la vida amb • eis concarrins. De la
qual cosa volem dar gracies a DM en la funció que, el proper divendres,
dia 16 d'abril, celebrarem a la nostra parròquia de la Concepció, a partir
de les 20'30.

Vos hi esperam.
Vostre en el Sen vor
M. Lladó i Ayarte, rector.

PROGRAMA
Divendres, dia 16 d'abril

JORNADA EN QUE ES COMPLEIX EL CENTENARI DE LA VIN-
GUDA DE LES GERMANES DE LA CARITAT.
A les 20 h.—Amollada de coets i repicada de campanes.
A les 2030 h.—Concentració del poble clavant l'església.
Actuació de la Banda de Música de Felanitx. Descobriment per D. An-
Luni Grimalt, Batle de Felanitx, de la placa que Ca's Concos dedica
a les Germanes de la Caritat, en commemoració i agraïment dels cent
anys d'estada en el poblc.
A les 21 h.—Missa en acció de gracies, concelebrada pels sacerdots
que han regentat la parròquia concarrina, juntament amb els fills i
amics del poble. Presidira i dira el sermó Mn. Bartomeu Vaguer,
canonge de la Seu. Cantara cl chor parroquial. Assistira l'Excm. Ajun-
tament de Felanitx.
A les 2130 h.—Dins la mateixa església, concert per la Banda de Mú-
sica de Felanitx.
A les 22 h.—Al local parroquial, l'Ajuntament de Felanitx, oferira un

refrese a tot el 'noble.

RESTAURANTE - PIZZERIA

DON LEONE
CALA D'OR - TEL. 658033

Comunica su REAPERTURA
desde el día 2 de abril

1.a seva lilla Margalida; gendre Joan Valens; nets Janine i Catalina; germana Nlargalida;
nebots, eosins i els :titres parents, vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres
peg ries.

Casa mortunria: Po. de Pax, 17-2n. C  

SE VENDE CHALET adosado por
terminar 130 m2, con terreno, jar-
din y posibilidades portasa y pia-
nos. En Urb. La Fe de Portocolom.
Precio, 6.500.000 ptas.
Informes, Tel. 824474



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

FELANITX
— ELECTROLIPOLISIS (alternativa no quirúrgica a la lipos-

succió)

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

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

Per a més comoditat, demanau hora. Tel. 580423

FELANITX

Programa de Setmana Santa
(Ve de la pàg. 3)

A les celebracions litúrgiques de la Parr3quia cantara:
EL CORO PARROQUIAL.

A les celebracions litúrgiques de l'església de Sant Alfons cantarà:
LA CAPELLA TEATINA.

A les celebracions litúrgiques del Convent cantara:
LA CORAL DEL CONVENT.

CELEBRACIONS POPULARS

VIA CRUCIS
El Diumenge de Ram, a les 5 del capvcspre, Via Crucis en el cami
del Calvari, que partira de la Primera Estació.

DAVALLAMENT
El Divendrcs Sant, a les 9'30 del vespre, a la escalinata i replà de la
Parròquia, la Croada de l'Amor Diví cuidara de representar Passos
de la Passió i el Davallament.

PROCESSONS
DIJOUS SANT, a les 9'30 del vespre, PROCESSO que seguira el se-
giient itinerari: Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, Plaça Arraval,
Juavert, Convent, Guillem Timoner, Via Ernest Mestre, Plaça d'Espa-
nya, 31 de Març i Plaça de Santa Margalida.
DIVENDRES SANT, després del Davallament, processó de l'Enterra-
ment: Plaça de Sta. Margalida, Major, Miguel Bordoy, Hospici, Pou
de la Vila, Major, Mar, Prolissos, Convent, Horts, Nuno Sang i Plaça
Sta. Margalida.

DIUMENGE DE PASQUA
Processó de l'Encontrada: Convent, Porteria, Quatre Cantons, Nuno
Sang, Plaça de Santa Margalida.

DIUMENGE DE L'ÀNGEL
A Sant Salvador, Missa i Festa Popular sota l'organització de la Llar
de la Tercera Edat, Grup Gavina M.I.J.A.C., «Casa de Extrema-
dura» i el Patrocini de l'Excellentissim Ajuntament.
A les 11'30 hores, Concert per la Banda de Música.
A les 13 hores, Missa Solemne. Cantara la Coral de Felanitx.
Després dinar i Festa Popular.

Finalment, la darrera carrera fou
disputada pets classificats i la resta
de corredors que encara no havien
participat (veterans i cadets).

Aquest cop foren vint les voltes al
circuit i es proclama guanyador el
ciclista Arnaldo Comas de l'equip
«Es Siurelb>.

Els ciclistes felanitxers obtingue-
ren els resultats següents:

Joan Jaume Torralba, 2n de Ca-
dets i 26 de la general.

Santos Santos Moya, 7e, AF 1. a i
12C de la general.

Joan Alcafíiz, Lucio Aceituno i
Gregorio Aceituno no es varen clas-
sificar per a la final per un punt.

Vos seguirem informant en pro-
peres setmanes.

Club Ciclista Felanitx
Carme

3 CICLISME
El II Trofeu Penya Ciclista Mana-

cor, es disputa la tarda del dissabte
(lia 27 de març, amb una participa-
ció de 93 corredors socials inscrits.

Donat que el nombre de partici-
pants fou tan elevat i l'extensió del
circuit no donava abast, es prengué
la dccissió de dividir-lo en tres car-
reres eliminatòries i una final.

Els dos primers grups recorregue-
ren deu voltes al circuit urbà de l'a-
lameda de Na Camella, de 800 me-
tres de longitud.

D'aquests dos grups es classifica-
ren els que obtingueren més d'un
punt i els quatre primers que entra-
ren a meta.

1
t

ROGAD A. DIOS EN' CARIDAD POR EL ALMA DE

Miguel Bordoy mestre
(Estomatólogo)

que falleció en Palma, el dia 29 de marzo de 1993, a los 53 aims,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.	 P.	 D.
Su atligida esposa Ana Lobo; hijos, Belen, Baltasar, Ana, Marta y Rocio; hermana Catalina;

madre política M." Dolores Ruano; hermanos politicos Jaime, Manuel, Consuelo i Felipe Lobo
Ruano y IiguelNlanrique de Lara; tios, primos y demas familiares, al participar a sus a mistades
tan triste pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones. La 'nisi' que se celebrara ilia-
ña na doming() dia 4, a las 7 de la tarde en la parroquia de San Isidro de S'llorta, sera en sufragio
de su alma.

Casa mortuoria: C. Angels, 9 - Palma

gem Joan mestre Tauter
(Pere Joan Line)

mori a Felanitx, el (lia 25 de inarç de 1993, a l'edat de 77 anvs,
havent rebut els sank Sagraments i la Benedicció Aposteilica.

Al eel sia

La seva tilla Nlargalida; fill politic .loan Fullana; nets Nau-eis, Pere Joan, Joan An Ion j,
Josep LIn is i Margalida; fillol Pere Sebastia Barceló; germans politics, Maria i Pere Barceló i Bar-
bara Anions; nebots i els a tires parents, vos demanam que N'olgueu unir-vos aies nostres •
pregaries.

Casa mortuòria: C. Proissos,

SE VENDER PISOS EN PORTO-
COLOM. Nueva construcción. 3
habitaciones, baño, aseo, sala co-
medor, cocina y coladuria. Finan-
ciación a largo plazo.
Informes, Tel. 724011

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 250 E (PM-AU)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera KZ-1'25
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
SEGUROS VELONurroms

SIN RECARGO
Constl I ten os precio
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Les ofrece sus servicios:

£1

— REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES MARI-
NOS, DENTRO Y FUERABORDAS.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES,
PINTURA GENERAL, PATENTES, REPARACIONES DE FI-
BRA.
CUSTODIA DE EMBARCACIONES EN NAVE Y FUERA DE
LA NAVE.
VARADA Y BOTADURA DE LANCHAS HASTA 15 TONELA-
DAS. TRANSPORTE DE LANCHAS.
VENTA DE LANCHAS A MOTOR Y LLAUTS, NUEVOS Y
USADOS.
VENTA DE MOTORES MARINOS DENTRO Y FUERABOR-
DAS.
VENTA DE ARTICULOS NAUTICOS.

La novedad para 1993: Espacio de 300 m2.
para tflazIo tu mismo»
LES OFRECEMOS ESPACIO PROVISTO DE 220 V./380 V., AGUA,
AIRE COMPRIMIDO 10 AT, ASI COMO UN GARAGE DE 8 m. x
12 m. x 4'50 m. DONDE PODRA REALIZAR TRABAJOS DE PIN-
TURA EN SU LANCHA 0 LLAUT.
CONSULTE PRECIOS; TEL.: 824266 - 824221.

FAX: 823464

Servicios oficiales:

DIRECCIÓN

Volvo Penta
TOIIATSU

Mercuiser
MERCURY

Caterpillar
BIAM BOAT

tt• Camino Ca 's Vicar I Mesta; s/n.
07670 Porto Co/om. Teléfonos:  824266 - 824221. Fax' V4351

FELANITX

IV Torneig Futhoiet Sênior
Hivern 93
CAN BLANCO, 1 CAN GUSTÍ, 4
Partit que se juga avançat el di-

jous per motius d'horari a les pis-
tes, i amb un fred que glaçà les
idees als jugadors de Cas Concos;
en canvi els de Can Gusti dominaren
de principi a fi, pert') fou a la sego-
na part on marcaren la diferencia
i demostraren que són a la compe-
tició a pesar d'haver perdut altres
partits anteriors.

PACKS, 5 - BAR MESTRAL, 1
Aquest partit fou calcat a l'ante-

rior, domini total dels Packs damunt
un equip que competeix el primer
any i es nota la falta d'unió, però
el seu esperit de lluita i la deporti-
vitat sen dignes d'elogi.

CLASIFICADOS X, 2 -
CHAPISTERIA J. ROIG, 4

Partit que «a priori» tenia tots els
punts a favor dels Clasificados X,
però aquest dissabte -se destaparen
les essencies futbolistiques dels cha-
pisters i en el primer temps jugaren
un futbol d'alt nivell els dos equips,
però a la segona part els Clasifica-

dos acusaren l'esforç i els 2 gols de
Jean Pons anullaren el bon fer rea-
litzat per Sureda, porter dels Clasi-
ficados guc engega pilotes des de
tots els cornalons. Fou també des-
tacable Factuacie de Henry, Semi-
nario i Roig.
CONSTRUCCIONES SIMARRO, 7 -
BAR ES REDÕS,

Bon partit, on el resultat ho diu
tot, la superioritat absoluta dels Si-
marro, on des dels clos porters fins
a rúltim reserva han demostrat «sa-
ber estar», i sobre tot S. Simarro i
Tomeu, pels seus hermosos gols.

COMITE

A 6 KM. DE FELANITX se vende
RUSTICA edificable de 1 cuarte-
rada (7.103 m2) (termino de Ma-
nacor), cercada de pared, lindante
con camino asfaltado. Precio
850.000 pesetas.
Informes, Tel. 552227

SE NECESITA OFICIAL de Servi-
cios Teenieos y•:AUXILIAR AD-
M INISTRATIVO-VA.
Interesados mandar Curriculum
al Apartado de Correos ri.° 60 de
Cala d'Or.

L'equip d'ini-
ciació parti-
cipant a la
Ill Copa
d'Europa

Aquesta setmana ja sabem els
noms dels Clubs que prendran part
en la categoria d'Iniciació a la III
Copa d'Europa que se disputarà a
Palma. Son el C. Montision (Campió
d'Espanya), Esc. F.S. Felanitx/Hi-
per Gigante, C.D. Almendros, C. Be-
llavista Arenal, C. A. Alcúdia, C.
Pedro • Povetia i Polfg. de Llevant.
Aixi es cengregarà el millor Futbol
Sala Base de les Balears, veurem
un nivell altíssim i l'equip entrenat
per P. Gonzalez i dirigit per J. Cor-
chado Iluitara pel títol.

El dimecres sant, a les 17'45 co-
mençarà la Copa, amb un partit en-
tre el Montision (Campió d'Espa-
nya) i E.F.S. Felanitx (3r. classifi-
cat), que es jugarà al Palau d'Es-
ports de Palma.

A les 16'30 h., en categoria senior,
s'enfrontaran F.S. Cannes (França)
i D.F. Milan (Italia) i a les 18'30,
Havycen (Txecoslovàquia) i Buades

Elèctrica (Ciutat).    

Jocs de l'atzar
Lotaria Primitiva

Dissal4e 27: :3-16-17-30-17-18
C-27 11-0

Diious 1:	l2-27-28--13-4.i-17
C: 29 R-7

Bono Loto
Di LI menge 28: 3-19-20-:30-34-35

C: 12
Di Ilu ns 29:	 4-13-20-29-3-1-48

C: 2
Di mar. 30:	 19-20-29-33-17-48

C: 12
Dime. :31:	 3-8-10-18-24-37

C: 21  

Reintegrament:  

FOTOCOPISTERIA

Can RailII
PAPELERIA

C/. Molinós, 6 — Tel. y Fax 827464

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

Estampación de camisetas desde 1.200 ptas.
HORARIO De lunes a viernes, mañanas de 9 a 13,

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

Restaurante Can Manuel
C/. Major, 7	 Tel. 580548	 CAS CONCOS

EL NOSTRE MENU DE CAP DE SETMANA: Graellada de
peix i marisc, amb rap, llagosta de Cuba, llagostins, «bogavant»
i musclos, o be Caldereta. Pa, vi i postres, 1.950 ptes.

MENU DISSABTt 1 DIUMENGE A MIGDIA: Arròs de peix
amb llagostins i filet de llom de porc. Pa, vi i postre, 900 ptes.

Les recordam que durant les festes de Pasqua, seguirem ofe-
rint les nostres graellades i menús.

CONSULTI LA NOSTRA CARTA DE CARNS       

La Gasolinera de Portocolom
INFORMA als seus clients i públic en

general, que disposa de Benzina sen-
se plom. 
C/. Cristòfol Colom, 33 Tel. 824201 Fax 824354

Serà patrocinat per Hipermercados Gigante
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FELANITX

Autocares lido excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

rels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• A França hi ha 'IlLgut elec-
cions. No parlaré dels resultats, si-
nó d'una senzilla anècdota atenir en
compte... Després dels escrutinis de
Ia primera volta, mai les barberies
no havien tengut tanta feinz ; .. El di-
lluns tothom, especialmeni la gent
que té càrrecs de relevancia, presen-
lava una nova imatge. Fora barbes,
cabells curtets, fora covetes i arra-
cades. Ah! i corbates a gogó. Això
demostra que la gent es molt hipò-
crita i que la majoria balla al sò
que toca l'orquestra guanyadora. Ja
ho sabeu...

• Dimarts passat es disputaren
les partides finals del CAMPIONAT
DE TRUC, que organitza cada any
el BAR S'ABEURADOR. Aquesta
cdició era tan emocionant —si és
que fóra possible— com les ante-
riors. La propera setmana els infor-
marem dels resultats definitius i de
l'entrega de trofeus. Per una altra
part, divendres passat se celebra al
«Brasi» el sopar/entrega de tro-
feus del VI GRAN TORNEIG DE
TRUC ILLES BALEARS, on els fe-
lanitxers MATIES NAQUER/PERE
LLOMPART aconseguiren un dels
premis ' (cinquanta mil pessetes).
Per cert que el Conseller ANDREU
RIERA va ser nomenat «Truquer
diponor»... Però i N'Andreu qu è
sap jugar a truc?

Dissabte passat a la «disco fe-
lanitxera» hi tingué Hoc el BIG/
PARTY/BHIRTDAY de l'amic TONI
GONZÁLEZ (Mr. Gonzalez), un dels
mllors xupatintes del món. Més de
cent cinquanta persones/amies des-
filaren per ONIC des de les onze del
vespre fins les sis de la matinada.
Gent de Palma, Sa Cabaneta, Alcú-
dia, Pollença, Manacor... 'Sarau per
llarg. Anchula, cula, makanzba! Per
cert que anit actua a LYN'IC en viu
in concert el grup MURDER TO
THE CARROT BACO.

• El próximo jueves dia 8 el C.D.
S'Horta celebra dos partidos en ho-
menaje a los malogrados jugadores
Dimas y «Dino». El evento se inicia-
r4 a las 15'45 en el campo de Sa

Lleona con un partido entre una se-
lección infantil/benjamín de S'Hor-
ta y el MALLORCA BENJAMIN, y
scgui•d a las 17 h. con un encuen-
tro entre el equipo titular de 2. a R.
y el MALLORCA 3.a más algún re-
fuerzo de 2.a.

• ,:_Se acuerdan que tenía que
haber UNA REUNION/ASAMBLEA
(lei C.D. FELANITX en la «Casa de
Cultura» cl pasado jueves día 25?
Pues no se llevó a cabo. Tan sólo
Lcudieron unos cuantos directivos y
un par de aficionados. Así que fue
acertada la idea de posponerla para
mejor ocasión. ¡Faltaría más!

• El C.D. FELANITX, ¡al fin!,
consiguió una VICTORIA frente a
—eso sí—, un equipo bastante mo-
desto como es el XILVAR. Un mar-
cador final que pudo ser mayor,
DOS a CERO. Goles del astuto BA-
SILIO y de un jugador bastante in-
teresante como es el caso de CAL-
DENTEY. Dos puntos de oro, que
le permiten escalar una posición en
Ia tabla, que podría significar la sal-
vación de la Categoría en caso de
mantenerla, al menos.

• En 2.. REGIONAL en ALGAI-
DA el CAS CONCOS cayó sin palia-
tivos por un claro TRES a CERO.
Mientras que en «Es Torrentti» el
ATCOS. PORTOCOLOM se vió obli-
gado a ceder los puntos en benefi-
cio del líder, el ATCO. PORRERES,
que se impuso de forma contunden-
te por un nítido UNO a CUATRO,
gracias sin duda a su mejor forma
física. Hay que hablar claro: los
«porteños» andan flojos de remos.
Pero !a alegría vino del campo «Sa
Lleona», porque el S'HORTA, en tar-
de de aciertos, le enroscó CINCO a
UNO al LLUCMAJOR, un equipo
que en esta 2.a vuelta anda de capa
caída.

• De piedra se quedaron algunos
aficionados a la música que acudie-
ron al CONCERT de los rusos
«MOSCOW PIANO QUARTET» el
pasado domingo. No se las causas,
pero lo cierto es que cl acto fue
suspendido. Imagino que los moti-
vos debieron ser de peso ya que el
«Centre Cultural» es una entidad se-
ria y no programa sin ton ni son.
Pero, ya digo, algo debió ocurrir a
última hora.

* La amiga CARME FUSTER,
antes cocinera que fraile, pues de
er una galerista pasó a pintora, EX-
PONE en la «CASA DE CULTURA».
Y la verdad es que se le intuye ta-
lento. Ha tenido oportunidad de
mostrar sus cuadros en cl extranje-
ro Dinamarca, Francia... En poco
tiempo ha evolucionado una barba-
ridad: pinceladas directas y auda-
ces.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació:
C. Es Liceu B, 2 -
APA C. St. Alfons A/B. Can Biel, 6
Benjamins: Grup Play Off C.
APA C. St. Alfons A/P. Hens, 1 -
C. Atl. Alcudia, 1
Alevins:
Juventut Inca (Caimari), 3 -
APA C. St. Alfons A/Fiat, 0
APA C. St. Alfons B/V. Porto Cari, 0
C. Maria Aguiló, 1
Infantils:
APA C. St. Alfons A/Gigante S., 10 -
C. Borja Moll, 2
Cadets:
APA C. St. Alfons/H. Gigante, 8 -
C.D. Esporles, 3

Setmana positiva pels equips de
Futbol Sala Base, ja que els resul-
tats assenyalen un clar millorament.
La gran excursió i la «moguda eu-
ropea», fan que l'esport de moda
felanitxer tengui un dels seus mi-
llors moments.

La «fama» i les cridades de reco-
neixement feren que els jugadors
d'Iniciació tampoc no fallassin. La
víctima, Es Liceu B, lluità de debò
tot l'encontre per inquietar els ju-
gadors de fora. El golejador Alex
Sibct (4), el capita Hayo i el «lliure»
Mateu s'encarregaren de marcar
els gols. Ahir divendres, a les 19'15
havien d'enfrontar-se al C. Es Liceu
A.

Important empat dels benjamins
A. El combinat local no nota gens
les baixes de Cañas i Manresa i tre-
gué el maxim profit de la situació.
A falta d'un minut per acabar, la
revelació d'aquesta temporada Rai-
mundo Fernandez, empata un partit
vertaderament emocionant. Jugaren:
Joan, Xesc, Lluís, Bel M.a, Jona-
than, Guillem, Toni i Raimundo.
Aquesta setmana se desplacen al
Pont d'Inca per enfrontar-se al lí-
der Es Liceu.

A Caimari anaren els Alevins A
per jugar davant l'Inca. Inconve-
nients per part dels inquers j vic-
tòria fàcil pels de casa. El mister
T. Fcntanet, se presentà amb «qua-
dre», i la major efectivitat rival re-
solgué un partit d'anada que encara
no ha acabat. Jugaren: Juanjo, Ca-
rolina, Vicens, Colau, Tomeu, Xa-

vier i Coves. Avui dissabte, a les 16
h. s'enfrontaran a Sa Mola.

Gens de sort i poques idees foren
Ia causa de la derrota dels Alevins
B. Derrota significativa i preocu-
pant de cara al partit d'avui, a Ciu-
tat a les 12'30 h. Jugaren: Manuel,
Santi, Vidal, Pou, Guinan, Rubén,
Adrian, Martin i Valentin.

Vendaval Infantil clavant els ciu-
tadans del Borja Moll. Domingo Bar-
celó (5), Gori (3) i Jaume Cira (2)
llufren amb els seus magnifies gols
l'espectacle futbolístic. La major su-
perioritat local fou clarament refle-
xada al marcador. Jugaren: Salvi-
ta, Richard, Gori, Domingo, Cira,
Esteban, Francis, Villanueva i Pe-
dro. A les 12 h. jugaven amb el lí-
der J. Avila al Pol. de Llevant.

Un vuit li feren els nois de Picor-
nell al jove Esporles, un triomf que
colloca els felanitxers de cara al li-
derat del Play Off, que defensaran
avui a les 12 h. davant el Borja
Moll, a Sa Mola. Juani (5), Carias,
Perelló i Angel, marcaren els gols
i també jugaren, Marc, Garí, Aleón,
Uguet, Benito i Zamorano.

LO MILLOR.—L'excursió a El Do-
rado i Bellver, que fou molt anima-
da i un centenar de persones entre
allots, monitors i pares disfrutaren
de debt). També la felicitació de l'àr-

bitre de la jcrnada passacia pel bon
comportament de tots, públic i juga-
dors.

LO PITJOR.—L'actuació d'alguns
pares que no es moven ni amb ro-
detes.

DOMINGO BARCELO, 204 GOLS
A LA HISTORIA.

El jugador Domingo Barceló Co-
ronado, de tretze anys, amb els 5
gols de la setmana passada arriba
als 200 gols des de que milita al Fut-
bol Sala Base felanitxer, essent el
primer jugador del Club que remun-
ta aquesta xifra. D. Barceló comen-
ça a jugar al futholet quan només
tenia 7 anys, és un jugador rapid,
tècnic i àgil que combina amb un
carácter efusiu i simpàtic, de movi-
ments classics, desenvolupa un joc
admirable. Vet aquí un jove de ta-
lent, amb molt de futur per davant.

Escriu Marino Talavante   

Restaurante CESAR
PORTOCOLOM

Comunica al público su REAPERTURA
desde el día 2 de abril. 

1
1 C/. Llaüt
	

Tel. 825302

Domingo Barceló arribà ais dos-cents gals
Raimundo Fernández marcà l'empat benjimi

Restaurante

BAHIA AZUL
Ronda Crucero Baleares, 78 Tel. 825280 PORTOCOLOM

Comunica a sus clientes y público en
general su Reapertura desde el 2 de
abril.
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FUTBOL BASQUET    

EI Felanitx guanya un floc
a la classificació
Felanitx, 2 - Xílvar,

Ui poc e tot, a la darrera jornada completa

Tarda sole jada. Un dia de prima-
vera. Mes be pocs espectadors. En
el transcurs de la segona part el ju-
gador Femenias, en una jugada for-
tuïta, Sc va lesionar, un trau a
la cara que el va obligar a traslladar
en un cotxc municipal a «Urgen-
cies» per donar-li una serie de punts.

FELANITX: Matías, Sampol (Fe-
lipe), Gelabcrt, Roig, Toni, Costa
(Maim6), Bennassar (Basilio), Jose,
Nico, Oliver y Caldentey.

ARBITRO: Llinares Vico. Bien,
con algunos fallos por estar mal
aconsejado por uno de sus ayudan-
tes. Enseñó la tarjeta amarilla a
Martorell, Sastre, Felipe, Maimó,
Coll, Morales y Antic (Masajista lo-
cal). Roja directa a Morro.

GOLES: 1-0, Basilio culminando
una bonita jugada de Costa (min.
52). 2-0, Caldentey rematando de ca-
beza un centro sobre el área (min.
54).

COMENTARIO
Tras una primera parte nefasta el

Felanitx salió en la segunda dispues-
to a resolver cosa que no tardó en
dejar de manifiesto, pero, cuando ya
creiamos que los locales golearían a
su rival con la expulsión del meta
visitante, los de Selva mantuvieron
el encuentro entre repetidas inte-
rrupciones.

Una victoria merecida, que da pie
al Felanitx a ganar un puesto en la
clasificación en detrimento del Ala-
2-6 que cedió los puntos en su feu-
do ante el líder.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE: CONSELL - FE-
LANITX.

2.a REGIONAL: «Es Cavaller»
CAS CONCOS - VALLDEMOSSA.

ATCO. BALEARES - S'HORTA.
COLONIA - ATCOS. PORTOCO-

LOM.

2.• REGIONAL
S'HORTA, 5 - LLUCMAJOR, 1

Dos punts molt importants se que-
daran a casa i els afeccionats esta-
ven de lo mes satisfets. La primera
part trobam que fou regular, a pe-
sar d'aconseguir els dos primers
gols, Henry al recollir un rebuig a
l'arca i un espectacular gol de Vi-
llanueva que entra per l'escuadra;
per') amb aquest gol el Llucmajor
avança línies i aconseguí un preciós
gol. Ja a la segona part, a partir del
minut 15, comença la golejada amb
jugades molt meritòries. En el mi-
nut 15 començà la golejada amb ju-
gades molt meritòries. En el minut
60 Lobato aconseguí el 3-1 i Felix i
Lobato de penals marcaren els gols
restants. Són destacables els remats
al pal de Ian i Felix. Demà es des-
-placen al camp de l'At. Baleares i
el dijous Sant tenim la visita del
Mallorca a l'homenatje a Dino.
JUVENILS

S'HORTA, 1 - X1LVAR, 1
Darrer partit de la lliga disputat

a S'Horta. El resultat l'hem de con-
siderar just. Gol de J. Company.

FELANITX, 8 - HAIIIIACAll,
Segueixen amb una aferrissada

lluita per eludir el clescens. Diumen-
ge varen rebre al cuer, el Barracar
i guanyaren els felanitxers per 8-0.

Marcaren, Guillem (2), Evaristo
(2), Petty, Francis, Páramo i Miró.

Els homes de Joan Adrover realit-
zaren una excellent segona part i de-
ma tornen jugar al Torrentó contra
el Sóller a les 16'30. En cas d'acon-
seguir la victbria, tenen moltes pos-
sibilitats de mantenir la categoria.

Alineació.—López, Santi, Tomeu,
Juanpe, Matas, Estrella, Petty, Gui-
llem, Francis, J. Soler, Evaristo.
(Calderón, Miró i Páramo).

CADETS
S'HORTA, 5 - PORTOCRISTO,
Davant un rival molt fluix, el do-

mini fou del S'Horta, que per pri-
mera vegada en lo que va de higa
acaba amb la seva porteria a zero.
Dos punts molt bons que se queda-
ran a casa. ns destacable la lesió
del • jugador Felipe que el tindrà
allunyat ciels terrenys de joc un mes,
per una fractura a la ma. Gols de
Tomeu Roig (3), Antoni i P. Bonet.

Es desplaçaren a Pollença i per-
deren per 8 - O. Una de les causes
de la derrota foren les no'mbroses
baixes que tenia aquest equip.

Avui, l'equip de Fernando-Colau
jugua en el Torrentó a les 17'15 con-
tra l'Olímpic de Manacor.

INFANTILS

S'HORTA, 2 - LA SALLE M., 0
El S'Horta aconseguí una impor-

tant victòria davant un fluix La Sa-
lle, que quasi no inquieta la porte-
ria local. Gols de Dominguez.

ALGAIDA, 3 - CAS CONCOS,
Alineació: Aleix, Salas, Tià, Az-

nar, Mateu, Xisco, Felipe, Pascual,
Gori, Bennásar i Julia. Javi per Ju-
lia i Pedro per Xisco. Gori feu ex-
pulsat.

Dins el camp del líder els concar-
rins en el minut 88 empataren OA
Gran partit d'Aznar que juga per
lliure.

J.M.

Guanyaren ni més ni manco que
per 0 a 10 al Manacor a domicili.
Gran partit dels allots de Nino, on
Valentin amb 4 gols i Jose Vicente
Marcos foren les estrelles del partit.
Altres gols: Enrique, S. Moreno, Si-
mó, Alcolea, Andres i Tomeu Vidal.

Alineació.—Paco, J. Vicente, Joan,
Simó, Enrique, Andres, Sergio, T.
Nadal, Alcolea, Valentin, Tomeu Vi-
dal. (Cosme, Alex, T. Obrador, Ro-
han).

Avui a les 16 h. reben al Margar-
tense en el Torrentó.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 66
ARTA,	 68
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62
BASQUET INCA,	 75
Sèniors masc.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
U.E. LLOSETINA, 	 40
Sèniors fem.:
CQLONYA POLLENÇA, 	 26
JOAN CAPOJAUTOC. GRIMALT, 41
SANTA MONICA, 	 67
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 19
111 Divisió:
COSTA DE CALVIA, 	 77
AUTOCARES GRIMALT, 	 81

COMENTARI
Si ens atenem al resultat del par-

tit d'Artà (36-66), els CADETS foren
sorpresos pels artanencs, pet-6 la
realitat es que es tracta de dos
equips molt propers en la classifi-
cació. Fou un encontre sense dife-
rencies, amb clar predomini dels
atacs sobre les defenses. El darrer
mig minut va ser antològic per l'e-
moció que origina: el Joan Capó
passa de tenir-lo ben perdut (61-64)
a tenir-lo guanyat (66-64, a cinc se-
gons de l'acabament). Finalment
perdé amb una cistella molt discu-
tida pel fct de no ser massa clar si
fou aconseguida dins el temps re-
glamentari o fora del mateix. Adro-
ver realitzà el seu millor partit (28
punts).

Els JUVENILS, en una actuació
dolenteta, foren superats, clarament,
pel Bàsquet Inca, un equip al que
havien guanyat en dos encontres de
Ia fase anterior. El Joan Capó juga
amb massa nervis i des dels primers
minuts ja tenia el control perdut. El
resultat del descans era força clan
(23-40), una distancia que s'amplia
fins a 27 punts, en el minut 25 (27-
54). Una reacció (13-0) llima una
mica les diferències que no baixaren
mai dels 10 punts. Les 39 faltes per-
sonals en contra (6 eliminats) enca-
ra debilitaren flies les forces.

Victòria molt positiva dels SE-
NIORS MASCULINS que han co-

BENJAMINS
FELANITX, 1 - SON CLADERA, 1
Alineació.—Oscar, Joan, Pedro,

M. Angel, J. Vicente, Ismael, Kiko,
J. Garcia, Toni, Carlos i Txema. (Ma-
tías i Victor Moreno).

Partit jugat en Es Torrentó, on a
pesar del clar domini, els allots d'en
Pejota nomes pogueren empatar a
un, amb gol de Txema. Encara es
mantenen les esperançes de quedar
en el primer Hoc del seu grup. Avui
viatjem a Ciutat per enfrontar-se al
At. Camp Rodó.

S'HORTA, 1 - AT. RAFAL, 1
Partit molt igualat, el S'Horta per-

dia per un gol, però aconseguí em-
patar amb una jugada de T. Gonza-
lez. Lo aids lamentable fou que al-
guns seguidors de l'equip visitant
discutiren amb el públic s'hortarrí i
fins i tot arribaren a les sempentes.

mcnçat molt bé aquesta fase final,
per intentar mantenir-se en el grup
A. Els llosetins crearen qualque pro-
blema, únicament, en els minuts ini-
cials. Els avantatges aconseguits
(fins a 17 punts) proporcionaren un
encontre tranquil.

Les SENIORS FEMENINES aca-
baren la temporada, i no feren dis-
putant dos partits: el dimecres apro-
fitaren b l'oportunitat que repre-
sentava la visita a Pollença i logra-
ren la victòria. El rival ciel diumen-
ge era mes complicat (el Santa Mó-
nica ha quedat tercer) i res no po-
gueren fer... Per acabar-ho de con-
fitar, hagueren de jugar els darrers
10 minus amb només 4 jugadores.
Han arribat al final de la lliga en
7 •. posició (10 participants), amb un
balanç de 7 encontres guanyats i 11
de perduts.

A TERCERA DIVISIÓ l'Autocares
Grimait guanya novament, altre cop
dins cap contrari i, una vegada més,
contra el Costa de Calvià, un equip
al qual sembla que tenen ben con-
trolat. Així i tot, la situació no era
gaire esperançadora quan, en el mi-
nut 11, els fclanitxers hagueren de
prescindir dels seus pivots Rigo
Amengual, amb 3 faltes cada un.
Però els altres jugadors controlaren
Ia situació i arribaren al descans
amb un 39-36. A la 2.2 part, amb un
Guillem Amcngual imparable (25
punts, s n uest temps), el marca-
dor se 331ósi molt favorable (56-69,
34 minitts de joc). Pere, una altra
vegada, increïblement, es capgira el
resultat i, a dos minuts de la finalit-
zació era de 74-73. Superat l'ensurt,
els jugadors visitants s'encarregaren
de que cl guanyador fos l'equip que
mes s'ho mereixia. Aquest encontre
pertany a la lligueta pels llocs 4t al
6'.2. de Mallorca i, a la vegada, al Tro-
feu Jorge Juan.

ANOTADORS
Cadets. — Esteve Adrover (28),

Hugo (14), Florian (13), P. M. Obra-
dor (9).

Juvenils.—Cesar (31), Carles G.
(19), R. Boyer (7).

Seniors masc.—Jordi (13), B. Sal-
va (12)', bernardí (12).

Senior fem.—Colónya: C. Vivan-
cos (22), Fanny (11), A. Albons (4),
M. Eltelrich (4).

Sta. Mònica: C. Vivancos (7), A.
Albons (4), Fanny (3), M. Estelrich
(3), Assumpció (2).

III Divisió.—G. Amengual (27), M.
S. Perelló (17), R. Lladó (13), A. Oli-
ver (9), P. J. Fullana (7).

AQUESTA JORNADA
No hi haura bàsquet a Felanitx.

Les seniors han acabat la lliga, cor-
respon descansar a l'equip de 3, i
els juvenils han ajornat el partit
que havien de jugar a Son Rapinya.

Participaran només els cadets, que
han de jugar a Manacor (Perlas) i
els seniors masculins que tenen en-
contre a Llucmajor (Almacenes Fe-
menías).

LARRY CISTELLES

MATRIMONIO
llevar aurante
cina, Playa u H
Informes, Tel.

SE OFRECE para
el dia Snack de Pis-
otel.
580548 (Manuel)



NUEVO OPEL

¡MI C CHE!
Tienes una cita incomparable, una invitación irresistible.
Conocerás un coche que no podrás olvidar.
-¡No Faltes!

Te esperamos en tu Concesionario Oficial Opel.

lo FELANITX

Coloms a la Sala
VALL DOR, UN EXEMPLE
D'AMISTAT INCONDICIONAL
ENTRE PROMOTORS I GOVERN

Vall Dor, com tots sabeu, ha in-
fringit el que es pot infringir i no
lia passat res. Pere, el que va més
crillà en la sopita es que el Govern
del PP, fins i tot modifica la Llei
d'Espais Naturals infringida perVall
Dor, perquè aquesta entitat no ha-
gués comes delicte. El delicte era
haver construït un camp de golf sen-
se llicencia i desobeint clues ordres
de paralitzaciú de les obres, tot això
dins un Espai Natural que prohibeix
cxpressament els camps de golf.

Dos governs municipais del PP i
un ciel PSOE varen esser'incapaços
dc fer treure l'ordre de paralització,
ni de tramitar un expediat, de pe-
nalització. Pere), a l'entre'ian' Ciu-
tat es va canviar la Llei d'Espais Na-
turals a la mida de Vall Dor dient
que l'Espai Natural no era tal al re-
dol del camp de golf de Vall Dor.
Una amistat incondicional entre po-
litics i infractors que va més enllà
d'un amor platònic perquè altres
promotors no infractors no han ten-
gut la mateixa sort, Es el cas d'una
petita urbanització del terme de Fe-
lanitx feta amb totes les bendicions
i tramitacions hagudes i per haver
i que, oh casualitat! va quedar in-
closa dins un Espai Natural i ara els
ciutadans perquè l'amistat entre el
Govern Canyelles i els promotors no
és d'amor vertader, no

clins el sac de les modificacions de
Ia Llei d'Espais Naturals que, oh
casualitat! va afectar a les Salines
d'Eivissa que, oh casualitat! el Pre-
sident Canyelles n'es part interessa-
da. Ara, perquè l'estimació no es
prou vertadera, els ciutaclans hau-
rem de pagar les indemnitzacions
corresponents per no haver fet la
Llei be i per no haver volgut cor-
regir-la quan era hora.

El cas de Vall Dor es exemplifica-
dor de com es mou la classe políti-
ca nostra i al servei de qui esta, que
es capaç de dir que tin no delin-
queix i no té vergonya de ter-
ho canviant la Llei que aquell
ha transgredit. La setmana passada i
per acabar-ho de confitar, la Comis-
sió Insular d'Urbanisme que havia
prohibit a Vall Dor de legalitzar el
camp de golf clins l'Espai Natural,
ara ha dit que ja li pot fer, es clar!
el joc de mans perquè no sigui Es-
pai Natural ja esta fet i conclús.

Un Govern que es capa; de fer
aixú, no té legitimitat per exigir res
als ciutadans i ens salva que el codi
penal no sigui competencia d'aquest
Govern, si fára així, qualsevol dia se-
rien capaços de, sense pipellejar,
modificar el codi penal per dir que
algú a qui professen amor vertader,
malgrat hagi mort son pare, aquest
fet i pel cas concret del parricida
amic del govern, no es delicte.

ES NECESSITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIU. Es valorarà expe-
riencia en ordinadors.
Informació, Tel. 581901

MksAPJ
PSOE

EL PARLAMENT DEL BATLE
Fa tres setmanes, el Partit Popu-

lar va celebrar un sopar amb la pre-
sencia dels principals clirigents del
partit.

El Batle de Felanitx va pronun-
ciar un parlament en el que va dir
el que segueix: «Jo no es que vulga
dejectar els qui havia anteriorment,
però vull que comprengueu que hem
trobat un ajuntament desorganitzat,
un ajuntament alla on durant es dar-
rer any no s'havia fet pràcticament
res, lo poc que s'havia fet havia es-
tat posar mes funcionaris, augmen-
tar gastos inútils, no cuidar-se'n de
ses coses. En poques paraules, s'ha-
via xerrat molt, això sí; molta pro-
paganda de lo que se feia comptes
fer per?) que al final no se duia a
terme; molta presumiguera de si
ells "feien o deixaven de fer, delimi-
tacions de sól urbà que varen arri-
bar a tirar-la endavant en el final
amb els nostres vots, perquè no di-
guessin que no voliem aturar (?);
una delimitació del sòl urbà que no
era presentable; l'haurem de tornar
tirar endavant, haurem de mirar
com ho arreglam...

Això de la delimitació del sòl urbà
no solucionara cap problema».

EL PRESSUPOST
Dimarts passat, dia 30, va quedar

aprovat el pressupost del 1993. En
el transcurs d'aquesta reunió, el por-
tantveu-del nostre - grup va fer una
intervenció de la que, avui i en edi-
cions properes, n'oferirem alguns
fragments.
«El pressupost que s'aprovarà

avui potser no entrara en vigor fins
al Mes de juny. I això pensam que
no es bo. El pressupost de l'any 1992
va esser aprovat a finals del 1991.

No acabam crenitenclre les raons
cl'aquesta demora que contrasta
amb els principis d'eficàcia i orga-
nització, que el Halle predica a
sopars i periôdics. l'orga-
nització,senyor Batle, no tenen res
a NTure amb manifestacions electo-
ralistes, trioinlalistes i desqualifica-
dores. Es constaten, simplement,
alui) fets, amb resultats».

c<Pi la Sala de Felanitx estam to-
cant les conseqüències d'una actua-
ció económica desastrosa que ha hi-
potecat aquest poble a causa d'unes
inversions que no varen contribuir -

dinamitzar una població amb
símptomes preocupants d'atonia i
desencant. Una actuació de la que
n'es responsable el Partit Popular.
Ara, hem de dedicar cent vint mi-
lions de pessetes cada any a pagar
el deute i els interessos d'una opera-
cid económica irresponsable».

«Vós varen cur l'altre dia que la
clelimitaciú del sòl urbà no solucio-
naria el problema de l'urbanisme. I
jo me ciernan: per que, iclè, vàreu
perdre quatre anys preparant una.
clelimitació? Per que vàreu votar a
favor de la nostra delimitació que,
segons vàreu afirmar no fa quinze
'dies, Os una delimitació impresenta

-ble ? Per que vàreu votar a favor de
la presentació d'un recurs en con-
tra de la no aprovació de la nostra
delimitació?RESTAURANTE BRISAS

El Grup Socialista a l'Ajuntament informa

PZA. CAS CORSO 	 PORTOCOLOM

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

SABADO dia 3. MENU ESPECIAL: Canelones, Codornices  re-
llenas y tarta de queso, 900 ptas.

DOMINGO dia 4: Arroz de pescado, Cordero asado y piña tro-
pical, 900 ptas.

Especialidad en cocina mallorquina

Restaurante MALLORCA
CALA MAMA'. powrocoLom	 Tel. 82-1278

Comunica a sus clientes, amigos y
público en general su REAPERTURA el
próximo día 8 de abril.

Os esperamos

Miguel Julia. Maim()
C/. Campos, 51 • Tels. 58 15 21 - 58 14 16 • FELAN1TXAUTOMO VILES




