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Mil-tres-cents penitents integraren L'Ajuntament no accepta fraccionar
les processons 	 el deute de Vall d'Or

El Davallament, més reeixit encara El grup governant no pereix disposat
a posar el nom de Timoner al

pavelló poliesportiu
Uns mil tres-cents encapironats,

pertanyents a les vuit confraries
existents a Felanitx, prengueren
part a les processons del dijous i di-
vendres sants, les manifestacions
més relevants —juntament amb el
davallament— de la nostra Setmana
Santa.

Per() es precis que comencem per
davant a l'hora de fer una referen-
cia d'aquestes jornades especials
que, malgrat l'evolució del temps i
els costums, conserven encara bona
part del seu caire religiós i del seu
regust popular. I com a pòrtic dig-
níssim d'aquest cicle servam la tra-
dició de Ines de set lustres, del Pre-
gó, pronunciat enguany pel rector

—de S'Horta Mn. Guillem Feliu.
El pregó de Guillem Feliu fou una

viva reflexió entorn a l'actitud del
creient davant la societat actual,
una reflexió bastida a partir de la
contemplació de les imatges que
porten les confraries a les proces-
sons felanitxeres. El testimoni del
Fill de l'Home, la militancia de Ma-
,ria, la fidelitat de Jesús al mana-
ment patern, la seva disponibilitat
absoluta, la llavor de la redempció,
Ia valentia de la Verònica, la soli-
tud de la Mare i el retrobament del
seu Fill dins la recerca i el dubte...

la tomba buida com a símbol de la
victòria total de l'home. Tot un dis-
curs de fe que fou exposat per Gui-
llem Feliu amb paraula clara i pla-
nera, sense recursos literaris super-
flus i amb la rotunditat escaient a
la seva condició de sacerdot.

«Els assassins de pobles sencers
no solament es moven en llibertat,
sin() que, fins i tot, estan sobre pe-
destal del poder, mentre milions
d'innocents moren sota la violència
de la tam i la marginació». «Davant
un rosari tan llarg de genis malig-
nes com la injusticia econòmica,
l'afany desmesurat per destrossar el
nostre entorn mallorquí, la malme-
nada que pateixen els drets de l'ho-
me, la sobrevaloració del tenir per
damunt de résser... Davant tot això,
no vos acomodeu!». A i x 1, amb
aquesta denúncia i amb el clamo-
reig per un inconformisme cons-
cient i compromés obrí el pregoner
des d'un posicionament ardidament
cristià la Setmana Santa felanit-
xera.

L'acte s'enmarcà dins un concert
de la Coral Juvenil i la Coral de Fe-
lanitx, dirigides per Miguel Perelló
i Jaume Estelrich. A la sortida es
pogué adquirir, com és habitual, l'e-

(Passa a la pàg. 2)

Amb 16 vots a favor i l'abstenció
de Sebastià Lladó, s'aprovà a la ple-
naria ordinaria d'abril, desestimar
la petició de Vall d'Or de fraccionar
el deute de 50 milions que té contret
amb l'Ajuntament en concepte d'in-
demnització substituteria del 10 %
cie l'aprofitament mitja dels terrenys
del camp de golf. Aquest acord s'a-
dopta després d'un ampli debat en
el que l'oposició argumenta que no
calia tenir tolerancia ni benevolèn-
cia vers una empresa que havia dei-
xat de complir tot un seguit de re-
quisits legals i ja havia demorat
prou fins ara el pagament. Antoni
Nadal, del grup socialista, exposa
reiteradament que Vall d'Or inten-
tava encara beneficiar-se de l'avan-
tatge de pagar un 12 % d'interès de
la demora, en comptes d'un 17 %
que li costaria una pòlissa de cre-
dit. Davant aim!), tots els regidors
menys S. Lladó, votaren en contra
del fraccionament.

Després d'aprovar-se una propos-
ta de la batlia per a subscriure un
conveni amb l'INEM per a netejar
el litoral durant l'estiu i davant el
caire que prengueren les tres pro-

nAP-1
postes següents —que es referien a
contractar personal de l'INEM per a
ell mateix—, el Batle demana uns
minuts de recés per dialogar amb
Sebastia. Lladó, després del qual re-.
tira els tres punts de l'ordre del dia.
L'oposició havia dit que l'objecte
d'aquests contractes era deixar més
temps lliure a S. Lladó que, com
sabeu, es funcionari de l'INEM.
Aquest intentà argumentar les pro-
postes en gracia a un millor servei
als aturats, per() a partir d'aquí el
tema . donà per a tota casta de co-
mentaris, davant els quals el bane
opta per a interrompre la sessió.

Es dona compte de la liquidació
del pressupost de 1992, que revelà
un superavit de 130 milions de pes-
setes, la qual cosa motiva un reflexió
de Tomeu Obrador arran dels escan-
dalosos desajuts pressupostaris

D'entre les mocions, se n'accepta
una de CALS sobre la planta incine- •

radora de Son Reus i se'n desestima
una de Miguel Riera, a la qual insis-
tia en la proposta de donar el nom
de Guillem Timoner al nou pavelló

(Passa a la pàg. 10)

Den* festa de I Angel
tots a Sant Salvador

«Bodegas Ripon» is definitivament la
propietària de Pedifici del Ciller Ccoperatio

A les 12 hores, Concert per la Banda de Música.
A les 13 hores, Missa Solemne. Cantarà la Coral de Felanitx.
A les 14 h., Dinar de germanor
A les 15 h. FESTA POPULAR, amb l'actuació del grup folklòric «Tie-

rra y Mar» de la Casa de Extremadura en Mallorca, grup parroquial «Ga-
vina» i Grup de ball de bot i Sonadors de la Llar del Pensionista.

A finals del mes passat es clogué
l'operació d'adquisició per part de
Pau Ripon, propietari de «Bodegas
Ripoll» de Binissalem, de l'edifici de
la «Bodega Cooperativa de Fela-
nitx».

L'adquisició de les installacions
haurà suposat un desembós de poc
més de 40 milions de pessetes. Ri-
poll s'adjudica el lot a la subhasta
realitzada el passat mes de juliol pel
Jutjat de 1.a instancia número 8 de
Ciutat per la quantitat de 17 milions
i ara ha culminat la compra després
d'eixugar la hipoteca que hi tenia la
Caixa.

Segons fonts dignes de confiança,
Ia intenció del nou propietari del Ce-
ller és dedestinar-lo a la missió pel
qual fou concebut:Felaboració de vi.
I certament, després de la trista his-
teria de la fallida del Celler, aquesta
podria ser una de les minors solu-
cions que ens podia deparar l'atzar,

ja que la rehabilitació del complexe
podria possibilitar una certa revi-
falla d'un sector econemic vingut a
menys.

Sembla que Bodegas Ripoll s'ha
plantejat d'elaborar al celler felanit-
xer un vi de bona qualitat a l'empar
de la denominació de «vins de la
terra del pla i llevant de Mallorca»,
a un preu bastant assequible, amb
Ia intenció de competir aquí amb els
vins de consum de la península.

Es clar que el nou propietari, el
que haurà de fer abans de res és
adequar i modernitzar les installa-
cions, i en aquest sentit les perspec-
tives d'ajuda de l'administració au-
tonòmica i comunitaria sera un dels
aspectes a tenir en compte.

Tant de bo que la rehabilitació del
celler de l'antiga «Bodega Coopera-
tiva» sia prest una realitat i obri
una espitllera dins l'ombriu panora-
ma agrari felanitxer.



SANTOAAL

Dis. 17 St. Anicet
Diu. 18 St. Galdi
Dill. 19 St. Hermógenes
Dim. 20 St. Sulpici
Dim. 21 St. Anse lm
Dij. 22 St. Soter
Div. 23 St. Jordi

LLUNA
Lluna nova dia 21

COMUNICACIONS
AUTOCxRS

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

10, 14 i 18 h Diumenges I fes•
tills, a les 8, 14 3. 19 b.

Palma • Felanitx des de l'esta
dó: Dies feiners, a les 8 (excep-
ts dissabtes), 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges j festius, a les

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 18'30
h., excepte dissabtes j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Horta-Palma: A les 7,10, 9 1
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:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gub,rdia Civil 580096
Servei de grua: 82747 4'

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

--9212e219--
Clínica de Ortodoncia

(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaihar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
HORARIO

Lunes a viernes de 16'30 a 20'30. Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 FELANITX

LII
Maria mestre Canet (Vio)

Viuda d'Antoni «Cans»

Descansa en la pau de Déu a Felanitx, dia 10 d'abril, a 74 anys

Al cel sia
La seva lilla Antônia Barceló Nlestre; till politic Bard Nicolau; néts NI.a Antônia i Baltasar; nét

politic Mateu Mas; germa as Catalina, Antoni i Pedro; germans politics Mateu, Catalina, Maria, An-

tònia, Miguel i Maria i els . altres parents, vos demanen que volgueu tenir-la present en les
vostres pregaries.

Casa mortuèria: C. St. Agusti,

Sempre vos recordarem
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FELANITX

FELANITX
Setinanari d'inkressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora	 2.325

Vos recordam que si qualcú co-
neix algun abocador d'electrodomès-
tics, ferralla, etc., ho comuniqui a
l'Ajutament, amb la finalitat  d'així
anar-lo a buidar i, al mateix temps,
poder anar recluint la contaminació
del nostre terme.

Així mateix vos recordam que to-
tes aquelles persones que vulguin
retirar els electrodomèstics, es po-
den posar en contacte amb la Policia
Local, telèfon 582200, ja que són re-
tirats, a domicili, el Ir. i 3r. dissabte
de cada mes.
NETEJA DE VORERES

Vos comunicam que hi haura les
maquines de neteja de voreres, al
nostre municipi, els segiients .mesos:

Maquina grossa: durant el mes
d'abril i el mes de setembre.

Maquina petita: durant el mes
d'agost.

Agraiment
La familia Juan-Artigues,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Pere Jo-
sep Juan Torrens i en la im-
possibilitat de correspondre-
les totes personalment, ho vol
fer per mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Aquest Ajuntament, ha rebut un
escrit del Ministeri de Defensa, en
el qual ens informen que a partir
del dia ir d'abril, va quedar anullat
el número de telèfon 901.100.200 d'a-
tenció al públic sobre el Servei Mi-
litar, i ha estat substittat pel núme-
ro 01/556.66.00 (cinc linies).
I TROBADA DE PINTURA
A CAMPOS

S'ha rebut en aquest Ajuntament
un escrit de l'Ajuntament de Cam-
pos, en el qual ens informaven de la
I Trobada de Pintura a la Ruralia
Campanera.

Les obres no tendran premi, en
canvi s'oferirà a tots els partici-
pants un sopar de companyerisme el
dimarts dia 11 de maig a les 9 del
vespre a la cuina municipal «Madó
Coloma».

Els interessats podran inscriure's
des del dia 21 al 30 d'abril als telè-
fons 65 26 93 i 65 27 67, on se'ls fa-
cilitarà també informació.
POLICIA LOCAL

Vos informam que durant el mes
d'abril l'Ajuntament posa a disposi-
ció dels ciutadans un servei de con-
trol pels renous de motos i ciclomo-
tors, perquè facin bon ús del silen-
ciador, ja que a partir del dia lr.
de maig s'accentuaran les mesures
de control per infraccions de renous
i també per no utilitzar el case.

Mil-tres-cents penitents...
(Ve de la pàg. 1)

clició del pregó. Aquest porta una
coberta dissenyada per Sebastià
Rigo.

Tornant a les processons, hem de
constatar que mantenen el seu poder
de convocatòria i que les confra-
ries s'afanyen en el seu lluïment
bona ordenació. Aixi i tot hi ha uns
moments on es precis de replante-
jar-s'ho, ja que un cert desconcert
desmereix de la resta: es el diven-
dres sant quan l'enterrament al
Convent. Seria convenient prevenir
en el futur el seu ordenament. Onze
passos i el Pas Viu —el complet de
Ia imagineria processional— figura-
ren en el seguici i enguany s'estre-
na un «carro» pel Crist jacent d'her-
mosa factura. La Confraria de Ca-
valiers Creuats també estrena ense-
nya. La Banda de Música i les ban-
des de tambors de Rafel Simonet i
del Port posaren la nota sonora es-
caient.

El Davallament, un any mes, posh
un punt de noble espectacularitat
dins la nostra setmana santa i l'es-
calinata i el replà foren el marc ad-
mirable d'uns quadres de la passió
d'un muntatge exquisit, tant pel que
fa a la part d'interpretació —a car-
rec del grup «Gent de bulla»—, com
pel guió literari, la música i l'apa-
rell tècnic. Enguany s'ha introduit
l'escena de la Santa Cena i l'espec-
tacle, d'una durada de gairebé qua-
ranta cinc minuts, ha quedat molt
complit. La Creuada, una vegada—
més, s'ha apuntat un Z2xit i es rne-
reix una fervent felicitació. Esmen-
tem la presència com espectador del
President Catiellas i la seva esposa,
especialment convidats per la
Creuada.

La matinera Encontrada del dia
de Pasqua també aglutina el fervor
popular i desafia airosa el pas del
temps. Les notes de la Banda i la
voladissa de coloms afegeixen un
punt de tendre pessigolleig al ja
emotiu esdeveniment que convoca
any rera any tot el poble a Sa Font.

El «Pasdoble de sa freixura» da:
vant l'Ajuntament, l'estol de salers
que alegren amb les seves cançons
tota la vila, el concert de la Banda
a S'Arraval, la generosa acollida de
la Casa de Extremadura al seu lo-
cal, tot, en suma aida a donar el tò
rioler al dia de Pasqua.

LA. SJ!LA
INFORMA

ELS ABOCADORS DE DEIXALLES MINISTERI DE DEFENSA



Compáralo. Cuando compruebes que su
estilo coincide con el tuyo, que sus medidas
de seguridad, su equipamiento y su sentido
ecológico son justo lo que pides. Cuando
veas que hay una versión a tu gusto, nada
te impedirá decir: el Nuevo Opel Corsa
es .mi coche!
Ven a reservar hoy mismo tu Nuevo Opel
Corsa a tu Concesionario Opel.
Precios especiales de lanzamiento a partir

de 995 000 ptas.
NUEVO OPEL

¡MI COCHE!

MODELOS: 3 y 5 puertas: SWING, CITY,
SPORT, GLS Y GSi.
MOTORES: Gasolina Inyección 1.2 (45 CV),
1.4 (60 y 82 CV), 1.6 16 V. (109 CV);
Diesel 1.5 (50 CV) y Turbodiesel (67 CV).
EQUIPAMIENTO SEGUN VERSIONES:
Sistema de Protección Lateral. Cinturones
Autotensables. Airbag. ABS. Cierre
Centralizado. Alarma Antirrobo. Elevalunas
Eléctricos. Dirección Asistida. Cambio
Automático. Aire Acondicionado sin CFC.
Techo Solar. Pantalla Multifunción.
MicrofIltro de Aire. Radio-cassette estéreo
con 6 altavoces.

Como Et NuEvo

'1.r,rolrytonicoltlitlo vor t.I lAhrh 	 Wenemol, liAlt,m1 I r.impollr I \ A ■niptersio J 	1,4.10. pa.. J. prr rnerry
th., t101111 prtiolotho.1 	 Itmlo. Arco,. 11.61.1, ....taw a 	 ( 	 (WI.e.11 Ord (	 rkmis..on Ls ...drums

th I i*u l&ÌJU•bSl% I cr..% oirrtIll.e. pro, I )prl ( realm. Opel lx.rsonir Opel Itrtuonic.

OPEL -So-

FELANITX

Records arran del centenari de les Monges
de Cas Concos

Tot just acabat l'acte d'obertura
ciel centenari de les Germanes de la
Caritat de Cas Concos, amb el pregó
dc mossen Gabriel Reus, ens reviuen
cis bons records que tenim, des de
fa molt de temps, de la vida i esta-
da cie les monges al nostre poble.
Tenim cap a elles sentiments de gra-
titud que suposam comparteixen
tots els concarrins. Seria (levers
l'any 1935 quan amb la meva fami-
lia vinguerem a u re a Cas Concos
i el primer que ferem fou anar a
costura a ca ses monges. En aquella
epoca Cas Concos era un poble d'un
milenar gros d'habitants. La gran
majoria vivia dispersa a les cases de
camp, on les families, aleshores amb

• molts més fills que a l'actualitat, es
dedicaven, de sol a sol, tant homes
corn dones, a les feines agricoles.
Una de les tasques principals de les
Germanes de la Caritat_era l'atenció
als malalts i l'ensenyament als nins,
(les de molt petits fins que feien la
Primera comunió, ja que després
passaven a estudiar a l'escola pú-
blica, i en cl cas de la majoria
les nines fins als tretze o catorze -
anys. Aleshores, l'ensenyament pri-
mari estava, bàsicament, en mans
d'institucions religioses.

Un &Is records més entrenyables
és el de Sor Bonaventura, que creim
no haura oblidat cap concarri que
l'hagi coneguda. Era una dona extra-
ordinaira. Havia perdut totalment la
vista; no obstant, aim') no l'impedia
feinejar tot el dia i ensenyar la doc-
trina i les oracions als allots. També

era la portera que prompte acudia
quan sentia tocar la campaneta de
l'entrada. Coneixia tot el poble amb
la veu. Collia les comandes quan al-
gú anava a avisar-les que a ca seva
hi havia un malalt. Rebia, amb molt
d'agraiment, cis presents que la gent
les feia en paga als seus generosos
serveis. Tenia unes mans beneïdes
per compondre torccdures, nirvis
desviats, braços trets de Hoc, etc...
A més, feia veta, enllestia canyoms,
etc..: ;Quants infants concarrins de-
gué agombolar quan durant la cos-
tura les entrava febre o les venia un
còlic! La seva senzillesa i alegria era
Un ..exemple del que pot la persona
humana.

Els que anàvem a costura a ca ses
monges l'any 1936 ens acionarem que
alguna cosa grossa i terrible passa-
va quan les veiem tan preocupades.
No era per menys: havia esclatat la
guerra civil; l'esdeveniment, sens
dubte, • més important de la histò-
ria d'Espanya al segle XX i que
tendria unes tristes conseqiiencies
per tothom. Cada dia al convent hi
havia una viva i sentida pregaria
perquè la guerra acabas prest. Pel
que fa a l'atenció als malalts i les
(-rents necessitades és una altra tasca
que les Germanes de la Caritat han
complit amb bastant eficiencia. Per
fer una correcta valoració d'aquesta
missió cal recordar la situació de la
societat rural de principis d'aquest
segle. A Cas Concos no hi vivia cap
metge, no hi havia telèfon, els mit-
jans de comunicació eren magres,

els camins no cstaven asfaltats
moltes families vivien allunyades
per Son Xina, Son Vent, es Mussol,
sa Cavea o Son Sala. Malalties fre-
qüents com cl grip, les pulmonies,
Ia rosa o la pigota podien arribar a
ser perilloses. En aquest context és
fàcil comprendre la importancia de
Ia labor de la «monja dels malalts»
que acudia, tantes vegades com fos
necessari, a visitar-los. Per facilitar
aquesta labor el poble de Cas Con-
cos les va regalar una somera i un
carretó. Cal esmentar que una de
les altres activitats de les monges
era la formació humana i religiosa

de les allotes joves que acudien, en
determinacles ocasions, al convent
per realitzar activitats escaients.

Les estructures socials han can-
viat molt; i es planteja la qüestió
si la vida religiosa té sentit en el
món actual. Sols un radicalisme
evengelic justifica la presencia dels
religiosos i religioses en els temps
d'avui. Sempre hi ha hagut persones
que han fet de llurs vides un com-
promis vers als germans.  D'això a
Cas Concos, des de fa un segle, hem
tingut un exemple viu en les Ger-
manes de la Caritat.

P.O.

Mati de Pasqua
La jubilosa Ilum d'aquest mati
s'estén pel verd novell amb subtilesa
alegra cel i terra amb s'escomesa
i cis cors, d'amor i joia, fa estremir.

L'aroma d'una flor té cada bri
i cada branquillú sa testa encesa
el fruiterar congria la dolcesa
i l'aire te frescors de rosa i llir

i amb vol de festa els missatgers de pau
als quatre vents esfullen, ales plenes,
les Hors de la gaubança pel cel blau.

El goig pasqual d'aquesta matinada
ens bat el cor i ens corr per (tins les venes
gaudint amb Fill i Mare l'Encontracia.

Joan Mainzó

Abril de 1993

LE ES PTE-RA M 0 SININ1111111111

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

MANACOR (Baleares)
Carrer Campos, s/n. FELANITX

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



CERITRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx   

Divendres dia 16 d'abril, a les 9'30 del vespre,
A LA CASA DE CULTURA

CONFERENCIA
a carree de

GUILLEM FRONTERA
Director del Casal Solleric

sobre el tema

«La relació de Joan Miró amb Mallorca»
Amb el suport de la Conselleria de Cultura del Govern Balear

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 17: Arròs brut, Cord amb ceba i llagosta y tarta
de queso. 1.100 ptas.

DOMINGO dia 18: Picada de marisco fresco a la plancha, Rape
a la Marinera y gató con helado de almendra. 1.400 ptas.

Especialidad en cocina mallorquina

4 FELANITX

BernA actuarà el «Moscow Piano
Quartet»

Per demà diumenge s'ha confir-
mat l'actuació d'aquest famós quar-
tet rus, una actuació que s'havia
anunciat pel passat dia 28 de març
i que no se celebra per incomparei-
xença dels músics.

La circumstancia de que el Direc-
tor del Centre Cultural fos de viat-
ge fou la causa de que la comunica-
ció de l'ajornament del concert no
arribas a les persones adequades
cn el moment precis i que s'hague-
ra de suspendre el concert.

Aixi doncs, demà diumenge, a les
9'30 del vespre tindrà Hoc el concert
d'aquest conjunt rus.

Els globus
El dijous demati, amb molt bon

temps per cert, se celebrà l'anun-
ciada etapa del Campionat de Ma-
llorca de globus aerostatics. Els en-
ginys s'elevaren a una zona prope-
ra a Son Mesquida i per una bona
estona oferiren un espectacle mera-
vellós damunt el cel felanitxer. A
la tarda s'havia de fer una amolla-
da a Portocolom però el ventijol que
bufava cap a la mar ho desaconse-
lla i s'a'Naren altre cop a Son Mes-
quida. El senderna divendres es féu
un altre Ilançament des de Son Que-
Iles.

Avui es corr la IV Etapa del Cin-
turó Ciclista Internacional a
Mallorca

La quarta etapa del Cinturó Ci-
clista Internacional a Mallorca es
disputà avui en un circuit que co-
mença a S'Arenal i té la meta al
cim del Puig de Sant Salvador. Així
clones avui els participants d'aques-
ta carrera passaran pel nostre ter-
me.

Bernat Sansó exposa a la Banca
March de Ciutat

Dimarts passat fou inaugurada, a
Ia sala d'exposicions de la Banca
March de Palma, carrer Nuredcluna,
una mostra del nostre paisà Bernat
Sans6.

Bernat Sansó és considerat un dels
pintors més relevants de les darre-
I es generacions sorgides a la nostra
terra, i de fet, la seva trajectbria ho
palesa. La seva presencia es cons-
tant a ARCO des de 1988 i les darre-
res exposicions individuals a les ga-
leries Ferran Cano a Barcelona i Pal-
ma, i les collectives a Basilea (Suis-
sa) i Los Angeles (USA) demostren
una manera molt selectiva d'esser
present en el món de la pintura.

Aquesta mostra de la Banca
March, restata muntada fins dia 30
(l'abril.

Bibliotecallde la Caixa
CONFERÊNCIA

Amb motiu de la «Festa del Lli-
bre», el proper dijous dia 22, a les
7'30 del capvespre, a la biblioteca
(le la Caixa el periodista i escriptor
Carlos Meneses Cardenas «Coco Me-.

neses», donara una conferencia so-
bre el tema «On ens du la lectura:
aproximació als naels hispànics».

Hi són convidats tots els interes-
sats.

Antoni Fontanet, «Escut d'Or» de
Ia PIMEN 1993

A proposta del Comité Executiu
cle la PIMEM (Petita i Mitjana Em-
presa de Mallorca), la seva Junta Di-
rectiva va acordar concedir l'Escut
d'Or d'aquesta federació a l'empre-
sari felanitxer Antoni Fontanet
Obrador. A. Fontanet rebrà el ma-
xim guardó d'enguany juntament
amb Tomas Garrido, vicepresident
de la Cambra de Comerç i X isco
Truyo Is, Di rector General de Comerç
de la Conselleria de C. i Indfistria
del Govern Balear, a finals del pro-
per flies de maig, amb motiu de l'as-
semblea general de l'entitat.

Aquest guardó li ha estat atorgat
al nostre paisà, tot reconeixent-lo
com un dels empresaris punters de
l'illa.

Els començaments empressarials
d'Antoni Fontanet s'han de situar a
principis dels anys 40, amb un ma-
gatzem dc garrova, producte que es
produia força a Mallorca per ague-
Iles saons i que era exportat a d'al-
tres indrets de l'Estat. Després vin-
gueren altres empreses, «Harinas de
Mallorca», pinsos «Pierna», Caf Ri-
co, Matissa, totes elles relacionades
amb el ram de l'alimentació huma-
na o ramadera.

El tarannà d'Antoni Fontanet es el
d'un treballador incansable, d'una
tenacitat singular amb uns trets de
realisme i prudencia que han fet
possible l'esponerosa supervivencia
de les seves empreses al Barg dels
darrers cinquanta anys dins un con-
text sociocconèrnic en evolució cons-
tant.

Ens congratulam d'aquesta distin-
ció de que es objecte el nostre pai-
sà, a qui felicitam de debò.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
FESTA DE L'ÀNGEL.—La Llar,

en collaboració amb el Grup Gavina
MIJAC, la Casa de Extremadura i el
patrocini de l'Ajuntament, organitza
la festa del diumenge de l'Àngel a
Sant Salvador. Vegeu el programa
en aquest mateix setmanari.

ASSEMBLEA GENERAL.—Dilluns
dia 19, a Ics 5'30 del capvespre, a la
Llar, Assemblea general de socis.

III VOLTA CICLOTUR1STICA.—
Se celebrara els dies 20, 21, 22 i 23.
L'arribada a Felanitx sera el dia 23
a les 6 del capvespre, davant la Llar.
A continuació es farà l'entrega de
trofcus.

BALL.—Dimecres dia 21, a les 5
del capvespre, ball en el local social.

Curs Studia
El proper dimecres dia 21, a les

9'30 del vespre, a la sala d'actes de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver,
C.R., explicara la MO corresponent
dels curs entorn el tema «Relació
amb Deu (oració), segons el Nou
Catecisme».

Agraïment
Les Confraries de la Creuada de

l'Amor Divi, responsables del mun-
tatge de l'auto del Davallament
creuen que,honradament,han de do-
nar públic testimoni d'agralment,
en primer Hoc a l'Ajuntament de la
nostra ciutat pel seu imprescindible
suport econòmic, al grup teatral
Gent de Bulla per la seva contribu-
ció artística tan valuosa com desin-
teressada, al pintor Pau LI. Forties,
autor del cartell anunciador, a la
Parròquia de Sant Miguel i al Cen-
tre Cultural.

Enguany que per raó d'una més
llarga durada del guió, s'ha hagut
de prescindir de la collaboració de
la Coral de Felanitx, les Confraries
volem deixar ben patent el nostre
reconeixement al Director i cantai-
res que any rera any han contribuit
a l'esplendor de l'acte.

Ben entés que tot és perfectible,
Ia Creuada de l'Amor Divi creu que
ha aconseguit fer del Davallament
una catequesi explicada amb ele-
ments estètics i tècnics d'un nivell
realment dignes i se sent pagada
amb escreix just amb rassistencia
recollida i nombrosissima del poble
de Felanitx. Gracies a tots.

Creu Roja Espanyola
CENTRE D'ATENCIÓ
DE TOXICOMANIES

DE FELANITX
Un servei gratuit per:
—Problemes de drogadicció.
—Problemes d'alcoholisme.
—Atenció a les families afectades.
—Informació i recursos toxicoma-

nies.

—Orientació i informació damunt
la SIDA.

Carretera de Portocolom, s/n.

Administració de Correus
El passat dia 12 d'aquest mes co-

mença a atendre el públic a la nova
ubicació situada a l'edifici de l'anti-
ga Duana, del carrer Cristòfol Co-
lom, cedit per l'Ajuntament de la
nostra Ciutat, l'oficina de la Carte-
ria de Correus del Port.

Amb aquesta obertura, es consoli-
da de manera definitiva el reparti-
ment de correspondência a tots els
indrets del Port, incloses les urba-
nitzacions del Far, Sa Punta, Es Ba-
bo, Ca's Corso, La Fe, Sa Bateria i
Cala Marçal.

A la dita carteria es seguiran
atenguent els mateixos serveis de
sempre, havent ampliat l'horari d'a-
tenció al públic una hora més, que-
dant establert de les deu i maja a
la una i mitja del mati tots els dies
feiners.

Al mateix temps l'Oficina Mòbil
de Correus que arriba al Port da-
munt les dotze del migdia, i atén al
públic una mitja hora amb els ser-
veis postals que no poden ser faci-
litats per la Carteria, tindrà l'atu-
rada davant el mateix edifici de la
Duana, per tal de donar una major
comoditat a la gent.

AL.LOTA DE 21 ANYS CERCA FEI-
NA d'administrativa o similar. Do-
mini d'anglès i coneixement d'al-
tres idiomes.
Informes, Tel. 824782 (de 9 a 21
h.).

informació 



TOTOCOPISTERIA

Can RailII
PAPELERIA

C/. Molinos, 6 — Tel. y Fax 827464

Pone a su servicio:
—FOTOCOPIAS COLOR
—AMPLIACION DE FOTOCOPIAS
—PAPELERIA EN GENERAL
—ESTAMPACION DE CAMISETAS
—SERVICIO DE FAX

—PLASTIFICACION
—ENCUADERNACION
—FOTOCOPIAS
—MULTICOPIAS

Estampación 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.

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

Vos recorda 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	 VOS ESPERAM

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos tos días
Para reservas llamar a los

Tels. 837031 y 658033
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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 especialidades en
PASTAS, CARNES y PESCADOS

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

FELANITX

Demanen la rehabilitacki de les fillies de
ferrocarril actualment fora de servei

ANTONI BINIMELIS I SAGRERA,
RECORD A UN GRAN AMIC

Hem tengut una gran satisfacció
que s'honorés a una excepcional per-
sona. La seva vàlua humana i intel-
lectual han cleixat una empremta a
tots els que el coneixíem. De la des-
cripció que s'ha fet cl'ell hi ha una
constant: LA SENZILLESA.

Pareix que veim la seva figura i
tnaneres; escoltam els seus comen-
taris carregats de sabiduria i envol-
tats d'una certa bellesa poetica.

Els d'es carrer Punta Nova (Rive-
tó) erem en els anys 57-58 un grup
d'amics que no sabíem fer, res els
uns sense els altres: excursions, can-
lades amb guiterres i bandúrries

Ell era un més del grup on les
seves rialles s'ajuntaven a la joia
que gaudíem. Aquelles xerrades i
tertúlies han deixat un sole profund
en la histèria de la nostra vida.

Recordam les tardes que plàcida-
ment anàvem a S'Algar a prendre
un bany. Ell mos xerrava de mitolo-
gia, de filosofia i d'amor a la terra,
recreant-se amb les paraules com un
profeta.

Dins de la nostra primera percep-
ciú d'adolescents, va ésser una figu-
ra que ens va aportar una visió molt
plural i rica de tots els aspectes de
la vida.

Res mos hagués estat més grat
que ésser presents el dia 25 de fe-
brer amb els nostres amics als quals
hem deixat de veure fa tant de
temps.

Bon amic, Chem fet reviure. Fins
sempre.
M. Carme i Mercè Rigo i Grimait
Vic - Barcelona
20 de mar;: de 1993

LA CASA CREMADA

Sr. Director: El tema ja ha sortit
altres vegades a aquesta secció, però
crec que és necessari insistir-hi, en-
cara que pens que no aclarirem res,
a la vista dels fets. Em referesc a
le casa cremada del carrer Major
número 31.

Pas unes quantes vegades cada dia
pel carrer Major i és una vertadera
vergonya l'espectacle. Ara, ja no es
l'aspecte, al qual els ulls ja s'han
acostumat, ara fa una olor forta i
desagradable i la brutor de cada dia
augmenta.

Haurem d'aguantar això per sem-
pre? Poden els propietaris donar
aquests perjudicis? Estaria igual la
casa, després de tant de temps, si
no fos del qui es?

Joan

El Crup Parlamentari del PSM i
EEM ha presentat al Parlament de
les Illes Balears una Proposició no
cle Llei en la que es demana que es
tornin posar en funcionament les
línies de ferrocarril, actualment in-
terrompucles des d'Inca-Arta i Inca-
Sa Pobla.

L'alternativa del ferrocarril no es
una utopia, malgrat resti obliciada
per l'Administració. Existeixen unes
installacions en desús pen') recupe-
rables, amb una inversió considera-
ble encara que no desproporcionada
si la comparam amb - el cost de les
carreteres.

Per altra banda, l'augment pro-
gressiu del parc automobilístic fa
que les carreteres siguin cada vega-
da més intransitables i l'alternativa
ciel tren, malgrat no solucionas tots
els problemes, constituiria una altra
opciO, més econòmica i ecològica,
que la utilització del vehicle par-
ticular.

S'ha anunciat per part de les auto-
ditats de l'Estat espanyol que dins
el Pla Director d'Infraestructures
s'invertiran a Balears 159.000 mi-
lions de pessetes.

El PSM-Nacionalistes de Mallorca
demana que es destini una part d'a-
quests ruilions a la reinstauració de
les línies ferroviàries actualment en
estat d'abandonament.

N. de la R.: La línia ferroviaria de
Felanitx, que fou inaugurada l'any
1897, va clesaparixer ta més de 25
anys j, dissortadament, mai no es
podrà reivindicar la seva rehabilita-
ció, perquè fou eixecada la via i ve-
nuts els terrenys que ocupava. Aix?)
darrer, ben mirat, va ser una estafa
social permesa per l'administració
central, aleshores franquista, tota
vegacla que uns terrenys que havien
estat expropiats en gracia a un in-
teres públic, en rigor, mai no hau-
rien d'haver-se pogut vendre en be-
nefici d'entitats no públiques.

MATRIMONIO SE OFRECE para
llevar durante el día Snack de Pis-
cina, Playa u Hotel.
Informes, Tel. 580548 (Manuel)

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



pere Josep Juan Torrens
(Pep Superior)

va morir a Felanitx, dia 10 d'abril de 1993, a Pedal de 82 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al cel sia

La seva esposa Miquela Artigues Caldentey; germans Joan i Francisca; germans politics An-
tOnia Soler i-C,:dalina Vaguer; tillols An ton i Bennasar i Nlagdalena Juan; nebots i els altre7-p.arent—s,
vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaria.

Casa mortuòria: C. des Frare, 35

Jaume Caidentey Gari
mori a Felanitx, el (lia 3 de (Pa brit de 1993, a l'edat de 73 anys,
haven t rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostelica.

Al cel sia

La seva esposa Isabel Juan; filla Joana	 till politic Tomen Bolger; net Jaume; fillola
Ntaria Caldeo Ley; germa Joan; germana política, nebots i els altres parents, vos demanam que
volgueu unir-vos a les nostres pregaries.

CfBa triortu6ria: C. Boca &En Boira, 20 (Ca Na Bel des Gas)

1
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Més d'un 50 % de multes IV Torneig Futbolet Sènior
no s'han pagat 	 Hivern 93

Servei de Ports
i Litoral de
Balears

ANUNCIO

Información Pública de la solid-
-tud presentada por el Club Náutico
de Porto Co lom, sobre cambio de
uso de la explanada de aparcamien-
to de vehículos para destinarla a
varada de embarcaciones durante
los meses de Octubre a Mayo, am-
bos inclusive, en terrenos de la Zo-
na de Servicio del Puerto de Porto
Colom, otorgados en concesión al
Club Náutico de Porto Colom. (Ex-
pediente 791-CP).

Se anuncia que D. Jose Luis For-
•eza Artigues, Presidente del Club
Náutico de Porto Co lom, en su nom-
bre y representación, ha solicitado
cl cambio de uso dc la explanada de
aparcamiento de vehículos, para des-
tinarla a varada de embarcaciones

durante los meses de Octubre a Ma-
yo, ambos inclusive, en terrenos de
Ia Zona de Servicio del Puerto cic
Porto Colom, otorgados en conce-
sión al Club Náutico de Porto Co-
lom.

Lo que se hace público para que,
en el plazo de veinte días háblies,
contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, las Corporacio-
nes, Entidades y particulares que se
crean afectados por la petición, pue-
dan examinar el expediente en la
oficina de este Servicio, sita en calle
Alfredo Bonet, n.° 6 de esta Ciudad,
durante las horas habiles de &spa-
cho, y presentar en ella y por escri-
to, cuantas alegaciones crean perti-
nentes relativas a dicha petición, y
convenientes a su derecho.

Palma de Mallorca, 23 de Marzo
de 1993.

El Jefe de Sección de Puertos,
Juan Serra Vich

Segons declaracions fetes pel bat-
le Antoni Grimait a la premsa ciuta-
dana, més d'un cinquanta per cent
de les multes posades el passat 1992
no han estat pagades. Aquestes (la-
des s'han conegut arran de l'informe
de l'activitat de la Policia Local du-
rant l'any passat.

A Ics mateixes declaracions, Anto-
ni Grimait diu que el departamcnt
de recaptació municipal te la inten-
ció de recórrer a l'embargament per
cobrar aquestes sancions i que en
aquest fi s'està tramitant la docu-
mentació adequada per tal d'actuar
per aquesta via damunt immoblcs i
comptes bancaris.

Dc 1.180 sancions imposades l'any
passat, nomes 524 han estat paga-
des.

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 VENDEN PISOS EN PORTO-
COLOM. Nueva construcción. 3
habitaciones, bario, aseo, sala co-
medor, cocina y coladuría. Finan-
ciación a largo plazo.
Informes, Tel. 724011

BAR MESTRAL, 3 -
BAR CAN BLANCO, I 1

Victòria sense paliatius de l'equip
dc Cas Concos, on Joan Jorra mar-
ca tres gols i la resta de compo-
nents feren també molt bon paper,
amb gols de Marc M. Adrovcr. Cal
ressaltar el joc rapit que imposaren
cl concarrins que cis propicia la vic-
tbria, així com la gran deportivitat.
per part d'ambcIós conjunts.

ES REDOS, 2 -
CLASIFICADOS X, 2

Partit on tots els components es
coneixien a la perfecció i en el que
la pauta fou marcada per l'equip
d'Es Redbs a les clues parts, sempre
amb cl marcador a favor. L'empat
final es produí a 13 minuts de la se-
gona meitat en una passacla fallida
de pilota al porter que quasi sembla
un malefici. En acabar l'encontre es
contabilitzaren moltes targetes, la
qual cosa no beneficia gens l'espec-
tacle esportiu.

TIIE PACKS, 1 - C. SIMARRO, 1

Aquest partit enfronta els dos as-
pirants rues fermes al títol, ja que
cap dels dos havien perdut cap con-
frontació. Al començament ambdós
es mostraven temorecs, però a me-
sura que avança el temps es veiercn
jugades de gran qualitat i mestria,
com per exemple un xut a l'estil Ko-
leman de Santi Monserrat i una
gran intervenció del porter santanyi-
ner. Altres jugades de merit foren

càrrec de Santi Simarro i Tia, els
quals foren cis autors dels respec-
tius gols i arrencaren els mes entu-
siastes aplaudiments del públic que,.
per cert dc cada dissabte va en aug-
ment.

CHAPISTERIA J. ROIG, 3 -
RTE. CAN GUSTI, 4

Un altre partit on els punts eren-
molt importants. El guanyador se
situava pràcticament dins els quatre
primers llocs, mentre que a l'altre
Sc li posava més difícil. L'enfronta-
ment demostra que cap dels dos w-
hen perdre. Comença be l'equip de
Ch. J. Roig, però sempre cis de Cart
Gustí anivellaren cl resultat, gracies
al bon joc general però sobre tot de
J. Piña i Peti. Pel J. Roig destacaren
un cop mes el seu porter, amb mol-
tes intervencions de merit i valen-
tia. Molt be tot l'equip, pet -6 es deixa
notar l'absència en defensa d'Henri,
Ia resta, tots a un alt

Comité

Nota: Aquest Comité vol agrair
públicament la collaboració presta-
da per l'Ajuntament, el Conseil

Banesto de Felanitx, Televisié
Felanitxera i, per descomptat,
aquest setmanari.

ES NECESSITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIU., Es valorara expe-
riencia en a :nadors.
Informació, Tel. 581901

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Portocolom. 3 dormitorios, baño y
asco, sala comedor y cocina. Jun-
to Hotel «Lás Palomas».
Informes, Tels. 796077 y 770061

La Gasolinera de Portocolom
INFORMA als seus clients i públic en

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



Els seus fills Margalida, Dolores i Nliquel; germana política Nliquela; iiMs Catalina i Antimia;
nebots, eosins i amistats i les amigues Emilia i Montse, vos demanen que la tingueu present en les
vostres pregúria.

Casa mortuòria: C. Riera, 20
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CICLISME

Fa dues setmanes se celebraven
diverses carreres ciclistes: la pri-
mera d'elles es disputa a Llucma-
jor amb motiu del XV Aniversari
del Club Ciclista llucmajorer i orga-
nitzada pel mateix club.

Es tractava d'una carrera en 11-
nia de 55 kms. de durada, on parti-
ciparen 88 ciclistes que agafaren un
promig de 39'5 kms./h., velocitat
bastant elevada. Hem de lamentar
Ia caiguda, a uns 4 kms. de la meta,
dels ciclistes locals Jaume Nadal i
Oliver. Els altres es classificaren
així:

(General) 12, Toni Oliver, (Indivi-
dual) 9 Afic. La; 14, Lucio Aceituno,
10 Afic. La; 15, Gregorio Aceituno,
4 Vet. esp.; 16, Guillem Oliver, 4 Vet.
A; 18, Emilio Llopis, 5 Vet. esp.; 19,
Antoni Vallbona, 6 Vet. esp.; 21, Mi-
guel Manresa, 12 Afie. 1.a; 23, Vi-
cenç Vidal, 7 Vet. esp.

L'altra carrera fou la II Etapa
Copa Mallorca de Mountain Bike,
'que se celebra al Camp de Sa Mola.
Cal destacar que fou la primera car-
rera de la secció de mountain bike
del nostre club. Hi participaren 56
'ciclistes que feren 10 voltes en un
recorregut total de 15 kms. en un
circuit bastant difícil on es veren
obligats a baixar de la bicicleta i
posarse-la al coll, per traspassar un
cbstacle.

La classificació quedà així:
(General) 9, Toni Oliver, (Indivi-

dual) 7 Afic. 1.a; 17, Francesc Mon-
serrat, 4 Juvenil; 19, Guillem Oliver,
2 Vet. A.

Club Ciclista Felanitx
Carme

TRUC
«IV Campionat de Truc
Bar S'Abeuradorn
TONI VADELL I PEP ADROVER,

GUANYADORS
* Aquests dies passats s'ha vingut

disputant una nova edició d'aquest
campionat de truc a nivell local.
Amb una animació extraordinaria,
els truquers felanitxcrs encara es-
taven calents pel recent «Gran Tor-
neig de Truc de les Balears».

Classificació final:
1. 0 Antoni Vadell/José Adrover.
2.° Antoni Adrover Capó/Rafel

Rigo Julia.
3.° Guiem Bordoy/Biel Soler.
Han participat un total de 30 ju-

gadors, és a dir 15 colles.
La festa colofó final tindrà lloc el

proper dia 21 d'abril al mateix lo-
cal amb un SOPAR DE GERMA-
NOR amb ENTREGA de TROFEUS
• altres premis.

Maikel,

Agraïment
La família

davant les nombro ,- manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Maria
Mestre Canet i en la impossi-
bilitat de correspondre-les to-
tes personalment, ho vol fer
per mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Esquerra Republicana
de Catalunya

Davant els nombrosos actes que
esdevindran aquest cap de setmana,
s'informa a tota la militancia i a
tots aquells simpatitzants que hi vul-
guin prendre part, la següent pro-
gramació:

Divendres dia 16.—a les 21 h., a
Ia Casa de Cultura de l'Ajuntament
d'Artà, inauguració secció local
d'E.R.C.

Dissabte dia 17.—a les 21,30 h., a
la Casa de Cultura de l'Ajuntament
de Felanitx, conferência sobre «l'ex-
poliació fiscal» i projecció del video
«Els nostres impostos a Mallorca».

Diumenge dia 18.—a les 12 h., al
cementiri de son Coletes, homenat-
ge als «Morts per la Llibertat».

Després de l'acte, dinar de com-
panyonatge.

Per a més informació consultar a
Ia militancia o al 82 54 03.

El president de la secció local

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa hie 10: 3-17-28-31-33-17
C-15 R-3

Dij o us 15: 	 30-36-37-10-41-19
C: 6 11-1

Bono Loto
Diumenge 11: 4-10-29-40-41-48

C: 12
I) ill u ns 12: 	 13-22-23-30-41-49

C: 42
Dinar. 13: 	 18-25-33-36-39-15

C: 48
Dime. 14: 	 7-28-31-33-37-48

C: 43

Reintegrament: 9

Traspaso
Tienda

por no poder atender.

A pleno rendimiento

En SA BARCA TRENCADA

Informes, Tel. 643201

(Iejoaawoo opu.ioto

vida social
DO CTO A T

El metge Miguel Moragues Suau,
especialista en traumatologia, aca-
ba d'obtenir el Doctorat per la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona,
amb una tesi sobre «Fractures dia-
fissis d'húmer, tractament i compli-
cacions», per la qual ha merescut
la qualificació maxima d'Excellent
cum laude.

Felicitam molt cordialment al nou
doctor.

NECROLOGIQUES
Dissabte dia 27, passa a la casa

del Pare, a l'edat de 79 anys, a Fela-
nitx, D.a Catalina Valens Roig, des
Torrent. En glòria sia.

Feint present als seus familiars el
nostre Ines sentit condol i d'una
manera especial a les seves germa-
nes D.a ApoliOnia i D.a Antònia.

Notts dia 23 de mail:, en-
trega l'anima a Du a Felanitx, a
l'edat de 77 anys, D. Pere Joan Mes-
tre Tauter (Lluc). Al cel sia.

Reiteram el nostre condo! a la se-
va filla D." :Margalida, fill politic D.
Joan Fullana i als altres familiars.

Diumenge dia 28, descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
86 anys i després de veure's confor-
tada amb els sagraments, D.a Maria
Monserrat Garcias (Rectora), Vda.
de Tugores. Q.C.S.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva filla aa Margalida, fill
politic D. Joan Valens i d'altres pa-
rents.

Dilluns dia 29, deixà d'existir cris-
tianament a Ciutat, a l'edat de 53
anys, D. Miguel Bordoy Mestre. Des-
cansi en pau.

Reiteram la nostra més sentida
expressió de condolència als seus fa-
miliars i d'una manera especial a la
seva esposa D.a Ana Lobo i fills Be-
ier), Baltasar, Ana, Marta i Rocío.

TENGO PARA ALQUILAR UN PI-
SO, en C/. Major, 33 y una CO-
CIIERIA en C/. Rector Planas,
52.
Informes, C/. Juevert, 61. Tel.
580283.

Se alquila o se
vende local

apto para peluquería
o cualquier negocio.

C/. S'Espalmador de
Cala d'Or.
Informes, Tel. 643201
(horas comercio)

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

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

Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
(Uteri' KZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Vespinos y Mobilettes varios
EXPOSICION T VENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS VELOMOTORES

SIN RECARGO
Consúltenos precio

EXTRAVIADO BROCHE DE ORO
de «botonada». Se gratificará su
devolución.
Informes, C/. Soledad, 40. Tel_
580539.

ALQUILO PISO en Portocolom,
línea Cala Marçal. Amueblado. 4
habit. y 2 bairns.
Informes, Tel. 580053.

Francisca ferrer Satin

va morir a Felanitx, dia 11 d'abril de 1993, a l'edat de 72 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia



FELAN1TX
MO=11•7-

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses, .

Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

4I■ El passat dilluns, de rampella-
da, vaig veure treure el cap, la cara,
e bust a Felipe Gonzalez per anun-
ciar ELECCIONS ANTICIPADES.

La cosa sera pel juny, quan co-
mença a picar el sol...

Precisament quan jo tend: les
acostumades vacances.

Felipe no ha dit la vcritat, la con-
vocatória no ve motivada només per

greu situació económica que tra-
vessa el país, sin() més be per la
crisi interna :que pateix el partit so-
cialista i la conscgiient perdua de

Idõ! Eleccions pel juny. Jo si puc
estare de vaca i procurare tocar
els

:• - No hubo JORNADA DE FUT-
130L REGIONAL el día de Pasqua,
pero comentaremos la anterior, ya
que la pasada semana no ''Se editó
inuestro semanario.

Hay que resaltar sin duda la SEN-
SACIONAL VICTORIA del C.D. FE-
LANITX en CONSELL por CERO a
DOS con goles de COSTA y MAES-
TRE. Un resultado que hace alber-
gar esperanzas de salvación, de con-
servar la categoría me .refiero.

• En 2 . a REGIONAL hay que
destacar la CLARA VICTORIA ciel
CAS CONCOS sobre VALLDEMOS-
-SA por un contudente TRES a CE-
RO, mientras en el campo del CO-
LONIA caía por la minima el ATLE-
TICOS PORTOCOLOM —un resulta-
'! ! un tanto injusto— por DOS a
UNO. Identico marcador se repetía
en el campo del ATCO. BALEARES
donde cl S'HORTA, pese a dar la ta-
lla ante un equipo superior, caía por
DOS a UNO.

• Satisfacción general en Fela-
nitx porque el amigo MIQUEL MO-
RAGUES SUAU superó la . TES1S
DOCTORAL, obteniendo la MAXI-
MA PUNTUACION (Sobresaliente
Cum Lau ( ie), por la UNIVERSIDAD
.de BARCELONA. Miguel, amante de
nuestro Portocoloni, ha contado con
Ia colaboración, chirante los Ultimos
Cinco años, del felanitxer PERE AN-
TICII, licenciado tambien en medi -
eina. ENHORAI3ONA, Miguel!

• El pasado Jueves Santo, como
ya es tradicional, el amigo PEPE
VALLS reunió a manteles en el re-
taurante «CAS PATRÓ» de Portoco-
lom al total del «EQUIPO A». Un al-
muerzo de «pinyol vermeil». Bajo la
inestimable presidencia cle Biel Vi-
llalonga la cosa transcurrió dentro
de toda normalidad, alguna copita
de mas eso sí, pero ya se sabc, en
estos Casos, sobre todo si los gas-
tos corren por cuenta ajena (Pepin
San Pagarin). ¡Ah!, faltó uno, cl po-
litico, por .mor dc ciertas obligado -
I cs. Fins l'any qiia ve, Pep!

• Regresó a Madrid el pasado
martes, tras pasar unos días Coll
nosotros —en su siempre añorado
Felanitx— el gran amigo RAFEL
MASCARO «Cosmet», acompañado
de su simpática esposa JOSEFINA,
que posee el don de la eterna juven-
tud, y de su hijo JAVI. Han sido
unos días para estrechar, todavía
más los lazos que nos unen, son
muchos años cle auténtica amistad.
Hemos vivido ratos de ocio, ratos de
noche... Con más tiempo que otras
.veces porque las fiestas lo permi-
flan. Por cierto hemos comido un
par de veces en el bar/cafeteria
«MESTRAL», requetebien, con toda
clase de atenciones... Pese a la de-
rrota del Barça, que sentó como un
tiro al amigo Llorenç, y es cuando
se invita al «Barber des Carrer des
Sol», que lo ve todo blanco, es me-
rengue a rabiar, el mal fario está
garantizado para las huestes barce-
lonistas. Bernat, no t'enfadis! Fins
prest amic Rafel i Josefina!

• Allí en PORTOCOLOM paso
por el «PUB-MIQUEL'S» a tomar
una copa con el amigo J.M. PEÑA,
para comprobar la obligada reforma
a qua ha sido sometido el local. La
verdad es que el ambiente ha cam-
biado, para bien. Rezuma tranquili-
dad, la música nada estridente, más
bien suave... Todo muy despejado y
estar allí no cansa en absoluto. Sin
duda cabe resaltar el buen hacer
máximo responsable de este «music-
bar» cl amigo FERNANDO y de su
compañero el «disc-jockey» JOSE
MARI, sin olvidar a la mujer del
primero, MARUJA, que derrocha
simpatía a raudales.

• En el «BAR CRISTAL» en
compañía de Juan Campos me topo
con... ¡JUAN CANDELA! ¡Leches!
Se acuerdan de el, el que fue c(.1e-
bre jugador del C.D. FELANITX de
aquellos tiempos de los ascensos, de
Ias victorias del «Torneo del Melón»,
de D. Nicolas Valls, cle Vilar, Sam-
pol, Belmonte, Xisco Riera, Nicolau
y de los jugadores felanitxers que
marcaron una época irrepetible.
Candela creó escuela y dejó un gra-
to recuerdo en toda la afición local.
Ahora lleva bigotes, sigue tan alto y
tan corpulento y tiene un buen as-
pecto, lleva algunas representacio-
nes y no esta muerto ¡ni mucho me-
nos! como apuntó cierto periódico...
Amigo Juan, aquí un amigo ¡hasta
siempre!

• Expone estos días en Manacor
(Torre cle Ses Puntes) el artista VI-
CENÇ OCII0A su reciente obra plás-
tica.

• Me topo en el «Mestral» al
amigo, el pintor felanitxer RAFEL
JOAN, un genio que merece mejor
cartel del que tiene. EXPONE ahora
en BARCELONA, concretamente en
Ia GALERIA «TRAMA» desde cl 15
de abril hasta el 11 dc mayo. Ciudad
donde vive últimamente. Con moti-
vo de esta reciente muestra se ha
edtado un catálogo que lleva la pre-
sentación del poeta BLAI BONET.
Rafel es un pintor fascinante, un ge-
nio donde los haya.

• Trop, com es natural, a «Cas
Patró», al catedrático MIQUEL BAR-
CELO, pue xerrar amb ell, me conte
que prest 1i ra un treball d'investi-
gació per la Comunitat Europea, un
intent cle treure fites noves entre
¡'época romana i el renaixement, si
no vaig errat. Per cert vàrem anar
a prendre una beguda al bar «Ta-

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació:
APA C. St. Alfons A/H. Gigante, 4 -
Col. Es Liceu A, 0

- -.•Benjamins:
Grup Play Off C:
C. Es Liceu A, 1 -
APA C. St. Alfons A/P. ffens, 5

Partit amistós:
Dep. S'Illot, 1 -
APA C. St. Alfons B, 4

Alevins:
APA C. St. Alfons A/Fiat, 2 -
Juventud.Inca-Caimari, 1

C. Marià Aguiló, 4 -
APA C. St. Alfons B/V: Porto Ciri,

Inf anti Is :
Grup Play Off C:
C. Joan d'Avila, 9 -
APA C. St. Alfons A/Giiante, 3

Partit amistós:
APA •C. St. Alfons A/Gigante, 4 -

C. Atl. Portocolom, 3

Cadets:
Grup Play Off C:
APA C. St. Alfons A/Gigante J., 9 -
C. Borja Moll, 2

A punt d'acabar les vacances de
Pasqua, els equips acaben la Riga
regular, i la Copa President ja esta
a punt de començar; dilluns que ye
es farà el sorteig als locals de la
federació.

L'equip d'Iniciació qualificat per
tota la premsa forana i ciutadana
com la revelació balear de l'any,
guanyà còmodament al colista. Toni
Vidal (2), A. Leandro i el debutant
Toni Mas marcaren els gols. Juga-
ren: Muñiz, Xisco, Hayo, Alex, Da-
vid, SebastiA, Mateu, Corchado,
Mas, Vidal i Andreu.

Cinc magnifies gols feren els ben-
jamins al Her del Play Off C. Un
partit rodó on quedà ben reflectida
la superioritat dels felanitxers. Cal
ressaltar la bona actuació de Bel
M.a Monserrat, que fou clau d'a-
quest triomf. Tomeu Manresa (3) i
Toni Barceló (2), marcaren els gols.
Jugaren: J. Blanco, Xesc, Raimun-
do, Mc Guey, Lids, Bel M.', Man-
resa, Coronado i Guillem.

Els benjamins B jugaren i gua-
nyaren un amistós contra S'Illot,
que ana molt be per preparar la
propera competició. Juanito Her-
nandez (3) i Enrique marcaren els
gols i tots els jugadors que jugaren
perfectament demostraren un alt

marells» i estava plc de gom en gom.
• Algo parecido sucedía en el

«CALIPSO», la disco de Portocolom,
estos días no cabía en ella ni un al-
filer.

• Les recuerdo que será cl próxi-
mo lunes cuando tenga lugar el SO-
PAR/HOMENATGE a MIQUEL AN-
GEL NADAL en el restaurant «MO-
LI DEN SOPA».
Para tickets, en hares «MESTRAL»

o «TAMARELLS».
Copyright:

MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

nivell. Jugaren: Martinez, Raman°,
Pedro, Jesús, Juanito, Matgi, Kiko
i Enrique.

Dos gols de M.A. Binitnelis da-
ren el triomf als alevins A. Partit
molt disputat i vistós, on els allots
lluitaren de deb() per guanyar. Ju-
garen: Juanjo, Vicens, Xavier, M.A.
Fontanet, Ramon, Binimelis, Caro-
lina, Colau i Coves. -

Nefast arbitratge a l'encontre deis
Alevins B a Ciutat, lo qual feu que
perdessin un partit que en princi-
pi els era favorable. Ruben i Santi
foren els autors deis gois. Jugaren::
Manuel, Santi, Pod,' Vidal, Ruben,
Adrian, Valentin, Guillem i Martin..

Els infantils A, després dc • gua-
nyar l'amistós :' per '4-3 amb els del
Pert:, amb gols de D. Bared() (2).
Cira i Ortega, perderen amb el
Joan d'Avila amb un resultat abul-
tat i vergonyós. Encara que guanya-
ven per 0-2, un canvi per part c16
l'equip rival, donà la volta al par-
tit. Els gols foren marcats per Pá-
ramo i Cira (2). Jugaren: Richard,
Domingo, Pedro, Francis, Esteban i
Gori.

Els cadets es colloquen líders der
seu grup, ja que venceren a un fluix
rival, el C. Borja Moll. Aix() fa que:
sigui l'equip ales golejador i el me-
nys golejat del seu grup. Jugaren:
Juan Vicente (3), Gari, Perelló, Ca-
fias, Angel, Uguet (2), Alcón i Marc.

LO MILLOR.—L'ansiat pavelló
sembla que s'ha fet realitat i que
prest podrem jugar-hi. Ens prome-
ten que la pista de sorra serà asfal-
tada. Bona noticia.

LO PITJOR.—Les ajudes, subven-
cions, patrocinis i altres històries.
Estam ja molt cansats de pregar i

Escriu Marino Talavante

III Copa d'Europa Clubs 1993
L'EQUIP ESC. F. S. FELANITX/

H. GIGANTE REPRESENTA
TOTA LA PART FORANA

El Palau d'Esports s'ompli de goig
i aplaudiments quan l'equip felanit-
xer sorti a la pista. La victòria se.
l'adjudicà Factual campió d'Espa-
nya, el C. Montision de Ciutat,
Ia minima 1 - 0. pert) el joc i l'espec-
tacle el posaren els braus jugadors
felanitxers dirigits per P. Gonzalez
i J. Corchado. La Banda de Tam-
burs de Portocolom ajudá a l'anima-
de) i la festa.

C. Muñiz, X. González, D. Cañas,
M. Aclrover, J. Corchado, T. Mas,
A. Sibot, A. Leandro, A. Monserrat,
A. Vidal i S. Vallbona foren els on-
ze jugadors que participaren en
aquest esdeveniment internacional,
i que ja formen part de la história
del Futbol Sala Base espanyol..

Infantils Femenines
Darrers resultats:

Esc. F. S./Foto Monserrat, 5 -
Col. J. de Avila, 0
A.V. Polig. Levante, 1 -
Col. Marian Aguiló, 1

La classificació després de Ia ter-
cera jornada es la següent:
1. Esc. F. S./Foto Monserrat

(Passa a la pàg. 9)

Eis Cadets lideren la classificaci6
La Copa Conselleria ja està a punt



Celler SA SIN IA
Porto colom

Comunica a sus clientes, amigos y
público en general que hoy sábado dia 17,
permanecerá CERRADO por motivo
de boda familiar.

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

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

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

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

FELANITX

FUTBOL

lapinant viciória dei Felanitx dins Conseil
Conseil, O - Felanitx, 2

BASQUET
I

Puntuacions altes

Partit jugat el passat diumonge
.dia 4 al camp Municipal de Conseil.

Felanitx: Roig I, Sampol, Gela-
bert, Roig II, Maimó, González
(Maime) II), Risco, Martin (Riera
II), Caldentey (Bennassar), MaeS-
tre, Oliver.

Arbitro: Sanchez Acosta. Perfec-
to. Mostró una sola tarjeta amari-
lla al jugador local, Cifre.

Goles: 0-1, m. 70: Costa. 0-2, m.
.25: Maestre.

COMENTARIO
Se guardó un minuto de silencio

por el fallecimiento de Don Juan de
Borbán. La primera parte del en-
cuentro fue muy aburrida, sin goles.
Tras la reanudación el Felanitx,
consciente de lo que se jugaba: se
lanzó a un ataque en tromba aco-
rralando a los locales. El resultado
final puede considerarse justo visto
lo acontecido.

El Reserva.
PROXIMA JORNADA.

PREFERENTE.—«Es Tor-
rentó»: FELANITX - CAMPOS, el
domingo tendra lugar este importan-
te partido de gran rivalidad regio-
nal.

2.a REGIONAL.—«Es Torrentó»:
ATCOS. PORTOCOLOM - CAS CON-
COS, otro «derby» local que prome-
te ser interesante.

En «Sa Lleona»: S'HORTA -
RTVO. LA VICTORIA.

Partits homenatge
S'HORTA, 0 - MALLORCA, 9

El dijous dia 8, en el camp de Sa
Lleona i danvant uns cinc-cents afec-
cionats, es disputaren els partits en
homenatge pòstum als jugadors
Juan Dimas (infantil) i Bernardino
Pons ( 2.a Regional). L'equip de 3.a

Divisió del Mallorca acudí amb al-
guns jugadors del primer equip, Sa-
cares, Cristian, Samper, Juanan, Ju-
lián Ronda... j , òbviament, el partit
fou de clar domini dels mallorqui-
nistes, si tu': en algunes ocaslons el
S'Ilorta posa en compromis la por-
teria defensada per Raya. La treta
d'honor fou a càrrec de les germa-
nes del malaurat «Dino», Tina i Ma-
ria. Cap al final hi bague entrega
plaques per part del C.D. S'Horta,
la Federació Balear de Futbol, mit-
jançant Tomas Ballester, l'Ajunta-
ment de Felanitx, per mans del regi-
dor Juan Ruiz i el Reial Mallorca.
Per la seva part, els jugadors del
C.D. S'Ilorta feren entrega d'una
placa i un fotografia commemorati-
va als familiars de «Dino». Cal es-
mentar la presncia en aquesta tar-
da esportiva del president del Reial
Mallorca Miguel Dalmau i de l'en-
irenador Llorenç Serra Ferrer.

SELEC. S'HORTA, 2 -
MALLORCA BENJAMINS, 5

Pel que fa al partit-homenatge a
l'infantil Juan Dimas, la veritat es
que l'equip benjamí del Mallorca
tingué problemes per guanyar al
combinat de S'Ilorta. Cal destacar
cl debut del jugador benjamí Gonzá-
lez. amb cl Mallorca en cl segon

temps —la primera meitat la juga
amb el S'Horta— i l'hermós gol que
marea. Abans de començar el partit
hi hagué entrega de plagues per part
del C.D. S'Horta, la Federació Ba-
lear de Futbol, l'Ajuntament de Fe-
lanitx i el Reial Mallorca. Els fami-
liars de Juan Dimas entregaren un
record al C.D. S'Ilorta i un altre al
Reial Mallorca.

El C.D. S'Horta vol expressar el
seu agraïment a totes aquelles per-
sones que han collaborat en l'home-
natge a aquests dos jugadors que fo-
ren dels seus equips, i d'una manera
especial al liaial NIallorca i a Ante-
na 3 Migjorn per la seva excellent
disponibilitat.

2.• REGIONAL
ATC. BALEARES, 2 - S'HORTA, 1

El S'Horta va perdre una clara
oportunitat de treure qualque posi-
tiu del difícil camp del Baleares ja
que li marcaren el segon gol en el
minut 89. El gol s'hortarrí fou acon-
seguit de penal per Félix. Demà diu-
menge, a les 17'30 h., S'Horta - La
Victèria.

CAS CONCOS, 3 -
VALLDEMOSSA,

Amb tres gols del jugador Pascual
Hernández, el Cas Concos s'imposa
al Valldemossa. Aquest jugador en-
guany ja du 12 gols, cosa que no
feia des de l'època de juvenil i que
el Converteix en el pixixi de l'equip.
Jugaren: Aleix, Salas, Uguet, Julia,
Mateu, Aznar, Felipe, Gori, Xisco,'
Pascual i Tia. També sortiren Javi,'
Bennásar i Llull. A niés de Pascual
també cal destacar Joan Aznar i
Gori.

J.M.
JUVENILS

BOGER, 2 - S'HORTA, 6
Darrer partit de lliga del S'Horta,

que ana a Búger amb una alineació
de circumstancies, on l'entrenador
Creus deixa jugar Mut-entent a cada
jugador en el hoc desitjat. El porter
Pepito juga dc davanter central, el
davanter Company juga de liber,
etc. Al cap i a la fi, però, una victò-
ria important pels nostres juvenils.
Gols de Nico (2), Bennasar, J. Bini-
melis, Marin i Repiso.

CADETS
AVANCE, 7 - S'HORTA, 2

L'Avance demostrà la seva condi-
ció dc líder davant el SlIorta que li
dona algun problema durant l'en-
contre. Gols dc Tomeu Roig i Gui-
Ilermo. Avui a les 16 h., S'Horta -
Port de Pollença.

INFANTILS
ESPANYA, 2 - S'HORTA, 1

El S'Horta domina el partit, enca-
ra que, apart el gol, a penes inquie-
ta la porteria contraria. El conjunt
local reacciona i aconseguí dos gols.
El gol s'hortarri el marca Domín-
guez.

BENJAMINS
SAN FRANCISCO, 3 - S'HORTA, 2

El Sliorta acudí a San Francisco

RESULTATS
Cadets:
PERLAS MANACOR,	 78
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 59
Sèniors masc.:
ALMACENES FEMENIAS,	 87
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 77

COMENTARI
La jornada del 3/4 d'abril fou

molt curta: consta de, nomes, dos
partits. Ambdós, disputats a camp
contrari, tingueren corn a denomina-
dor comú uns elevats tempteijos,
afavorits, sens dubte per la circums-
tancia d'haver-se disputat dins pave-
116 cobert.

Ill Copa d'Europa...
(Ve de la pàg. 8)

2. A.V. Políg. Levante
3. Col. J. de Avila
4. Col. M. Aguiló

En aquest punt avançat de la lli-
ga de fèmines, el combinat local
pugna pel títol. Fins ara tot ha anat
com la seda, essent una demostra-
ció de bon futbol sala i deportivitat.
L'organització, perfecta. Mai s'ha-
via vist un comportament tan posi-
tiu entre els equips participants.

L'equip entrenat per Ana M. 3-Ma-
' rino goleja un difícil C. J. Avila que
es rendí davant la superioridad lo-

. cal. Jugaren Joaquina, Bel. M.a, Ca-
rolina, Sussi i Xisca. Els guis fo-
ren de Loui (3) y Eva (2). Impor-
tantíssima victòria que ens coloca
a dalt de tot en la Iluita pel títol.

Escola F. S. Felanitx

amb mentalitat dc guanyador ja que
; l'equip local no havia guanyat cap
encontre. Els dos gols foren de La
Puente. Avui dissabte, a les 11 del
mati, S'Horta - Cardassar.

Es defensaren benct els CADETS,
a Manacor, dins la pista del segon
classificat. Els parcials de cada
temps foren semblants: 37-28 i 41 -3I.

Els SENIORS perderen per pri-
mera vegada, a la 2. a fase. El 10-0 del
començament marca cl desenvolupa-
ment de l'encontre. En cap moment
els locals cediren el comandament
del marcador, però aquest s'arriba a
ajustar fins a 1 punt (42-41). Dos
nous parcials de 10-0 en diversos
moments del segon temps eixampla-
ren les diferencies fins als 16 punts
(61-45) i, després, fins als 18 (82-64)-
L'actuació d'un iliustre veterà a l'e-
quip Ilucmajorer, qui, a més, anota
27 punts i es dedica a emprar eis
colzes constantment, va inclinar Ia
balança. Per part fclanitxera,
destacar les actuacions de Pep San-
chez i de Salva.

ANOTADORS

Cadets.—Esteve Adrover (20), Flo-
rian (15), Pere Oliver (7), J. Bar-
ce16 (7).

Sèniors masc.—B. Salva (22), Pep
Sanchez (10), C. Guerrero (9), Gas-
par (8), Jordi (6), Xisco Adrover
(6).

AQUESTA JORNADA

Els juvenils havien de jugar dime-
cres a Son Rapinya, contra el Mobel-
trans i dissabte tornen tenir partit
a fora, dins San Cayetano.

Diumenge hi ha d'haver jornada a
Felanitx, amb dos encontres: els sê-
Mors de provincial han de rebre cl
Son Carriú i l'equip de Tercera s'ha
d'enfrontar al Llucmajor.

No hi ha jornada de cadets.
LARRY CISTELLES
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p,41 El Grup Socialista a l'Ajuntament informa
Coloms a la Sala
ELS SOUS MILIONARIS

DE L'AJUNTAMENT

AI Plc del pressupost COLOMS A
LA SALA va destapar una partida
de sous que cobra gent de l'Ajunta-
ment i que no responen a la feina
que es fa. També va denunciar que
es vulgui contractar més gent per
cassessorar» l'Ajuntament, tripli-
cant una feina que ja es paga ben
pagada.

Ningú mai s'havia atrevit a par-
lar d'un tema i per això era tabú:
els sous dels funcionaris. Coloms a
Ia Sala va fer comptes i va trobar
que el sou del Secretani habilitat
de 577.070 ptes. mensuals, mês dues
pagues extres i el cost de les asse-
gurances d'accidents i malaltia. Hi
ha ministres que no cobren tant.
Això seria entenedor si amb aquest
sou estas coberta la feina jurídica

d'assessorament de l'Ajuntament,
per?) dins el pressupost per l'any que
ve el PP i els Independents (?) (els
PINPUM) volen crear una plaça de
«diplomat en dret» (una titulació que
no existeix) o sigui, un estudiant de
quart de Dret, per fer feina al de-
partament d'urbanisme, atesa «la
complexa i difícil tasca a desenvo-
lupar», aquesta plaça tendria un sou
inensual de 286.000 ptes., més dues
pagues extres i el cost de l'assegu-
rança de malaltia. Una plaça real-
ment aHucinant perquè, si a urba-
nisme hi ha una feina complexe i
es necessita una persona, aquesta
ha de ser experimentada i no un es-
tudiant de Dret en practiques i el
sou no és precisament per ,pagar
un estudiant. Males llengües parlen
que la plaça es crea per posar una
persona concreta, familiar de gent
que esta a l'Ajuntament.

Pere, aquí no acaba la irracionali-
tat de la proposta de plantilla pel
que fa a assessorament juridic, a
tnés de les dues places esmentadcs
al pressupost hi ha previst 5.600.000
ptes. per assessorament juridic ex-
tern de l'Ajuntament i per assesso-
rament tècnic 3.500.000 ptes. més,
la qual cosa ens situa a tenir el Se-
cretari que informa, el diplomat en
dret que informa i 9.100.000 ptes.
més per informar de fora. Queda
ben clar que el Pinpum reparteix
els nostres doblers amb una alegria
intolerable perquè un Ajuntament
com el de Felanitx no necessita tant
d'informe.

Pere) els cervells del PP-UM-In-
dependents creuen que donada «la
complexitat i dificultat» del depar-
tament d'Urbanisme s'ha de reduir
Ia dedicació de l'arquitecte al 20%
o sigui, un dia a la setmana, coma-

nant les feines pròpies de l'arqui-
tecte municipal a fora amb els
3.500.000 ptes. que ja hem dit que
estan prevists per assessorament
tècnic i a això el Tribunal Suprem
ja va dir a l'Ajuntament de Fela-
nitx que no es pot fer, donant la rad
a Coloms a la Sala l'any 1991 dient
que l'Ajuntament no pot comanar
les feines a fora, ha de tenir gent
en plantilla per aquestes feines.
Però les sentències del Suprem sem-
bla que, de moment, al Pinpum les
lleven poc la son.

Si sumam el que el Pinpum té pre-
vist repartir enguany en assessora-
ment juridic i tècnic ens anam a
prop dels 20.000.000 ptes. La qual
cosa creim que coincidim tots en
qualificar d'impresentable donat el
sou que cobra el Secretari i que les
feines d'assessorament en general
li corresponen a ell com queda més
que clar amb el sou que té.
I per acabar de confitar l'alegria

dels sous, Co loms a la Sala va des-
cobrir i per aim) vol que els ciuta-
dans de Felanitx ho sàpiguen, que
hi ha un altre sou que el PP-UM i
Independents conserven com varen
conservar els de PSOE i que també
el pagam els felanitxcrs per una
feina que no es fa. Fa uns dos anys
que es va canviar l'Interventor ha-
bilitat. Per fer aquesta feina l'Ad-
ministratiu en qüestió cobrava un
complement específic elevat de
2.200.000 ptes. anuals. Quan el PSOE
va posar un altre Administratiu al
seu lloc, no li va llevar el comple-
ment específic sinó que li va aug-
mentar i ara els del PP-UM i Inde-
pendents li segueixen augmentant
malgrat no faci la feina d'Interven-
tor, cobrant un sou gens desprecia-
ble de més de 400.000 ptes. men-
suals, mês dues pagues extres i el
cost de les assegurances. Està bé
que regalin els diners a l'Ajunta-
ment, però els politics són els res-
ponsables d'això i potser les hauran
de posar de la seva butxaca.

Naturalment no ens hem d'extra-
nyar gens que l'Ajuntament no hi
hagi doblers per fer res si els re-
parteixen d'aquesta manera tan ale-
gra, potser el Sr. Lladó es referia
a això quan parlava que amb ell de
governant els felanitxers sen -en (no
seri-em) més feliços, es devia refe-
rir als qui ell assigna aquests sous
milionaris.

De cada vegada queda més clar
que els Coloms a la Sala fan la fet-
na que cap partit és capaç de fer
perquè ja els va bé que sigui així.
Us imaginau les coses que ens pa-
sen per alt!

CERC PLANTA BAIXA o PIS per
llogar a Felanitx.
Informació, Tels. 580138-S27216.

LA PLENARIA DEL PRESSUPOST
«Les mocions cle censura, va dir el

portaveu del Grup Socialista
l'Ajuntament, a la sessió plenaria en
què fou aprovat cl pressupost del
1993, són certament frustrants pels
qui les sofreixen i el Grup Socialis-
ta no n'és una excepció. Perd hem
de reconéixer que, malgrat tot, hi ha
determinades circumstancies que,
d'alguna manera, poden paliar la
frustració, la decepció, dels qui són
apartats d'una feina que havien as-
sumit arnb illusid.

I és que la situació del nostre po-
ble i l'cconomia de la casa no donen
lloc a alegries de cap casta i a vos-
altres vos esperen dos anys franca-
ment dolents.

A la Sala, a més de la crisi general
quc a tots ens afecta, estam sofrint
les conseqiièncics d'una actuació
econòmica desastrosa que ha hipo-
tecat aquest poblc, a causa d'unes
inversions que no han contribuït a
clinamitzar una població amb símp-
tomes rinds que preocupants d'atonia
i desencant. Una actuació de la que
n'és l'únic responsable el Partit Po-
pular, que va comandar a la Sala del
1987 al 1991, amb el senyor Grimait

front de la rcgiduria d'Hisenda.
Ara, hem de dedicar cent vint mi-
lions de pessetes cada any, durant
deu an, , a pagar el deute i els in-
teressos d'una actuació irresponsa-
ble i poc meditada».

A la matcixa sessió, el portaveu
del Grup va parlar de l'Impost d'Ac-
tivitats Econòmiques. Un impost,
que no és nou perquè ve a substi-
tuir tres imposts anteriors, si bé no

VIDEO-REPORT

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

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

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

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

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

reperctiteix de la mateixa manera en
els contribuents.

«El Partit Popular, va dir, clonant
proves d'un cinisme i d'una derna-
gOgia increïble, esta demanant per
tot arreu que aquest impost sia re-
tirat pel Govern Central quan, en els•
Hoes on governa (el Conseil Insular .

de Mallorca, posem per cas) el Par-
tit Popular ha aplicat uns recàrrecs
molt superiors als que varem apli-•
car nosaltres en aquest ajuntament».

«Jo i els meus companys espera-
vem que, en un any marcat per les.
properes eleccions generals, rebai-
xaríeu aquest impost; perd ara re-
sulta que el manteniu».

<Jambe esperavein que tirassiu
endavant amb la proposta que va
fer el Batle, quan estava a l'oposi-
did, a una sessió plenaria: Que rebai-
xassim en un trenta cinc per cent
l'impost sobre bens immobles, el
que paguen els veïnats per la contri-
buck') urbana. Nosaltres vos varem
dir que resultava certament cínic
que un partit que va augmentar Ia .
contribució urbana en més d'un se-
tanta per cent en dos anys, demanas
aquesta reducció i ens vareu contes-
tar que vos havieu equivocat. Ara
teníeu ocasió d'esmenar l'equivoca-.
dió i no ho heu fet. Perd que consti
que nosaltres no vos demanam que-

ho faccu. Nosaltres no practicam la
demagògia barata que és la vostra
norma».

Ajuntament no...
(Ve de la pàg. 1)

poliesportiu de Sa Mola. La regido-
ra de Cultura Catalina Picó, digu&
sense més raons, que el seu grup n c>
era partidari de posar noms propis.

Resulta una mica cstranya l'acti-
tud del grup governant en aquesta
qüestió de no voler donar el nom
del deportista més gran que hem
tcngut en tots els temps a Felanitx.
Francament, no comprenem aquest
criteri tan rigorós ni els escrúpols
en un assumpte de nom clins l'àmbit
esportiu quan arreu no s'hi mostren
tan escrupulosos ni rigorosos en al-
tres ambits sens dubte de mes trans-
cenancia. El nom de Guillem Timo-
ncr, amb l'historial deportiu que
l'avala, és molt digne per designar
el pavelló felanitxer, per?) la reitera-
da clilació del grup governant des-
perta fortes sospites de que no vo-
len de que es faci així.

Aprofiti la
ORAN LIQUIDACIÓ

d'objectes de cuina i regals

de Primera Comunió

d'ELECTRICA PARERA
C/. de Sa Plaça, 10	 Tel. 580468	 FELANITX




