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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx 

Avui dissabte, a les 9'30 del vespre,

A L'AUDITORI MUNICIPAL
El grup de Teatre de Campos

posara en escena l'obra

Don Ventura veranea
Director: ANTONI PICON

Jornada dei centenari de la vinguda
de les Germanes de la Cuitait

a Ca's Concos

Demà trobada comarcal de
donants de sang

A les 20'30, el poble de Ca's Con-
cos, convocat per una amollada de
coets i el repicar de les campanes,
es concentra a la plaça de l'Esglé-
sia. La Banda de Música de Fela-
nitx encetà l'acte amb un pasdoble
per animar la gent reunida. El rec-
tor, Mn. Miguel Lladó, amb curta
intervenció, explicà el per què de la
placa que s'ananava a destapar. Es-
clafits de coets, notes de la Banda

ide Música i fort aplaudiment del
públic acompanyaren al Batle de
Felanitx, Antoni Grimalt, quan féu
córrer la cortina que tapava la pla-
ca de marbre blanc. Aquesta est à
collocada a l'atri, damunt el portal
de l'esquerre entrant i diu així:
«Ca's -CouLos dfs -C-avaifer art a
les germanes de la Caritat pels cent
anys de conviure la vida. 1893-1993».

Tots els assistents entraren al
temple parroquial, adornat de fes-
ta major, destacant a l'absis un
grandiós sol de flors vermelles. Que-
da aquest ple de gom en gom, ha-
vent-hi un grup nombrós de perso-
nes que hagueren d'estar dretes du-
rant la funció.

Ocupaven el primer banc a una
banda l'Ajuntament de Felanitx, pre-
sidit pel Batle i a l'altra les germa-
nes de la Caritat, estant als pri-
mers ilocs les Rdes. Mares del Con-
sell.

El cor parroquial cantà l'Himne
del centenari i una llarga processó
d'escolans i sacerdots es dirigi cap
a l'altar major. Eren els concele-
brants: Mn. Miguel Vallespir i Mn.
Gabriel Rosselló, antics rectors de
la parròquia, Mn. Rafel Umbert, Mn.
Miguel Serra, Mn. Pere Xamena,
Mn. Antoni Fiol, Mn. Baltasar Amen-
gual, Mn. Josep Sastre i Mn. Miguel
Lladó. Presidi Mn. Bartomeu Va-
quer, canonge de la Seu i fill del
poble, qui, en el sermó, recalca la
importància del centenari que se ce-
lebrava i la necessitat de la vida re-
ligiosa als nostres dies.

Mentre es feia la pregaria dels fi-
dels es presentaren les ofrenes: un
grup de tres nins i tres nines por-
taren clavells blancs, símbol de la
innocència; dues parelles de joves
oferiren 'libres, objectes de treball
i diversió; dos matrimonis, familiars
de les religioses, clavells vermells,
expressió de l'amor de la familia;
lès tres germanes de la Caritat de
Cas Concos, uns corporals, uns pu-
rificadors i una tavalloleta; dos ma-
trimonis joves, el pa de cada dia;

dos matrimonis majors, el vi del sa-
crifici; les sis germanes de la Cari-
tat, filles de Cas Concos, portaren
ciris encesos i cada una encengué
amb el que duia un dels sis ciris de
l'altar.

'ranch l'ofrena una jota ballada
per tres parelles, imatge de festa i
alegria. La lletra diu així:
Ca's Concos d'Es Cavalier
els cent anys de les germanes
de Caritat nomenades
recorda tal com sab fer. 	•
Germanes, sempre heu estat
per Ca's Concos dolça pau,
als vellets ajuda dau
i als malalts heu conhortat.
Amb aquesta missa

-Déu -gracies dam,
per el Centenari
que avui celebram.

Abans de la benedicció el rector
clona les gracies als capellans, a l'A-
juntament, a les germanes de la Ca-
ritat i a tot el poble per l'assistèn-
cia a l'acte.

Acabada la missa dues nines con-
c,arrines tocaren una peça amb ses
flautes, començant, tot seguit, el
concert de la Banda de Música de
Felanitx. Després de dues interven-
cions musicals, Josep Grimait pre-
senta el 'libre: «Filles de Cas Con-
cos», pregó del centenari que pro-
nuncia Mn. Gabriel Reus, i és el
tom 55 de la collecció «Coses Nos-
tres». La Mare vicaria de les germa-

(Passa a la pàg. 3)

El secretari en
fiancions de l'A-
juntament, ha
presentat la

Sembla que arran de les critiques
formulades pel grup de Coloms a
Ia Sala sobre els criteris aplicats pel
grup governant en la política d'as-
sesoraments, palesada als pressu-
postos '93 aprovats recentment, a
les quals es donava a conèixer els
sous d'alguns funcionaris, el secre-
tari en funcions presentà dilluns
passat la dimissió del seu càrrec.

El Batle no ha acceptat aquesta
dimissió i pensa que ha de ser la
plenaria qui estudii el cas i les mo-
tivacions adduides pel secretari ha-
bilitat.

Dema. diumenge Felanitx sera la
seu d'una trobada comarcal de do-
uants de sang de les associacions
«Germandat de donants de Sang de
Mallorca» i del «Banc de Sang de les
Balears ».

Participaran a la reunió les pobla-
cions següents: Alqueria Blanca, Ca-
la d'Or, Calonge, Campos, Cas Con-
cos, Colônia de Sant Jordi, Felanitx,
Llombards, Llucmajor, Porreres,
Portocolom, Santanyí, Ses Salines i
S'Horta, i aquesta se celebrara a
l'entorn del convent de Sant Agustí
sota el programa següent: A les 5
del capvespre Missa a l'esmentada
església. Després de la missa, entre-

Demà diumenge dia 25, es com-
pleixen dia per dia, cinquanta anys
de servei de l'escolà major En Ga-
briel Ramis Nicolau, i amb tal mo-
tiu, a la missa de les 8 del capves-
pre es fara.'menció d'aquest aniver-
sari.

En Biel entrà a fer aquesta pres-
tació el dia de Pasqua de l'any 1943,
en temps del rector Mora i sota les
ordres del aleshores escola major
l'amo En Joan Obrador «Barraque-
ta». Era temps de molts de cape-
lions —15 ò 16— i d'una activitat
gairebé aclaparadora. Cinc o sis
misses i oficis diaris, vespres cada
diumenge, completes, quaranta

i les campanes que no tenien
repòs. Nomes el muntatge de la por-
talada de la Casa Santa duia tres
dies de feina.

En Biel ha conegut el tràfec d'a-
quells anys i les reformes introduï-
des d'ença. del Concili, la minva de
capellans, la simplificació de la li-

ga d'insígnies a aquells donants que
han superat les deu donacions i, per
últim vi espanyol a la plaça del Con-
vent.

Serà un honor per Felanitx donar
sopluig dema a una familia tan be-
nemèrita com es la dels donants de
sang, una nisaga que fa possible dia
a dia una funció humanitària avui
indispensable per la nostra societat.

Des d'aquestes planes donam la
benvinguda a totes aquestes perso-
nes del migjorn que seul l'exponent
d'uns trets de solidaritat que ens
mostren encara el caire noble i espe-
rançador d'una societat cada cop
menys sensibilitzada.

túrgia. Ha estat testimoni, en snma,
del canvi més gros experimentat
dins l'estament religiós en el menor
termini de temps.

Demà En Biel rebrà el testimoni
de reconeixement i gratitud del der-
gat i feligresia felanitxers, al qual
des d'aquestes planes ens hi sumam
de • bon grat. Que per molts anys,
Riel, puguis recordar aquests cin-
quanta anys de vida al servei de
l'Església i, sobre tot, a l'esplendor
i dignitat del culte.

El ball dels
Salers

Avui dissabte, a les 6 del capves-
pre, en el Parc tindrà hoc un ball
de bot organitzat pels Salers d'en-
guany.

Hi son convidats tots els que ten-
guin el gust d'assistir-hi.

En Biel s'esce compleix cinquante anys
al servei de la Parròquia



INFORMA

tsAN'I'OrltAL

Dis. 24 St. Fidel
Diu. 25 St. Marc
Dill. 26 St.-Isidor
Dim. 27 Mare de Deu

Montserrat
Dim. 28 St. Pere Chanel
Dij. 29 Sta. Caterina de Sena
Div. 30 St. Pius V

LLUNA
Quart creixent dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners.
R les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
tus, a les 8, 14 i. 19 1"±

Palma • Felanitx des de l'esta-
do: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes) 9,30, 13 1545i 1930
n. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, i 17 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 I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

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

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)
Tels. 582904-581188
Ambu1lmc13s

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 5110090
Servei de grua: 82747 4'

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

Mateu BennitsaP Sansó

ha mort a Felanitx, el dia 21 d'abri! de 1093, a Pedat de 86 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al cel sia

La seva esposa Aina Roig Rosselló; fills Maria 1ittôniit, Maten, Gabriel i Antoni; tilts politics
Gnu leni Rosselló-Bordoy, Anke Sevenster i Apol.lônia  Al bons Julia; nets, cunvades, nebots, fil lula,
Aurora i els altres familiars, vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortania: C. Major, 2

miqueta Odrover flicolnu
d' I s Rafal, Vda. de Nadal Miguel

va morir a Portocolom, dia 16 d'abril de 1993, a Pedat de 86 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel
Fis setts li lis Mique!, Cotonna i Francesc; li lis politics Albert° L'charte i Francisca Abou; ní.ts

Catalina, Nadal i NIateu; rents Miguel i Silvia; lillois, germa Gainiel; germana polilica Joana
liordov; nebots, cosins i els altres parents vos demanen que la tingueu present en les vostres
p rega ries.

Casa mortuòria: C. Centre, 7 Portocolom
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

POLICIA LOCAL
Vos recordam que durant aquest

mes d'abril, a l'Ajuntament i a l'O-
ficina Municipal de Portocolom, es
té a la clisposiciú ciels ciutadans un
servei de control pels renous de
motos i ciclomotors. Aixi mateix vos
informam que a partir del dia Ir de
maig s'accentuaran les mesures de
control per infraccions de renous i
també per no utilitzar el case.

La Prefec tura Provincial (h , Tran-
sit deixa la setmana passada al nos-
tre Ajuntament el cotxc-radar, per
tal d'així poder realitzar un control
de velocitat clins el nostre

De l'esmentat control s'obtingue-
ren els segiients resultats:

Vehicles controlats du ran t el
mati: 421

Denunciats:
Vehicles controlats a partir cle les

22 h. a les 1 h.: 427
Denunciats: 2

L'EQUIP REDACTOR DE LES
NORMES SUBSIDIARIES

El passat divendres dia 16 es reu-
ni a l'Ajuntament la Comissió In-
formativa d'Urbanisme amb l'equip
redactor de les Normes Subsidia-
ries. L'esmentat equip informa de

les suggerencies rebudes pets ciuta-
dans, així com d'organitzacions di-
verses. També comenta que moites
de les idees presentades, són inte-
ressants i acceptables, però d'altres
són más be interessades. S'ha de re-
calcar la nombrosa participació ha-
goda a l'esmentada reunió. A una
propera Coinissiú Informativa d'Ur-
banisme, es dictaminaran les deter-
minacions a adoptar.
CONCURS DE PINTURA

CERÂMICA
S'ha rebut de l'Ajuntament d'An-

dratx un escrit referent al IX CON-
CURS DE PINTURA i del IV CON-
CURS DE CERAMICA.

Per als esmentats concursos, el
termini d'admissió de les obres fi-
nalitzarà a las 14 h., dels dies 17 i
18 de juny, respectivament.

Per a mes informació, dirigiu-vos
a la Delegació de Cultura de l'Ajun-
tament d'Andratx.

Ajuntament de Felanitx
En el BOCAIB núm. 41 de dia

03-04-93, Cs publica anunci relatiu a
Ia SUBHASTA per a l'explotació
d'installacions i serveis en el recin-

te del pat -c municipal de la Torre.
El termini per a la presentació

de pliques, finalitza el dia 29 d'abril,
a les 14 hores.

La documontació es pot consultar
al ncgociat de contractació.

El que es fa públic per coneixe-
ment ciels possibles interessats.

Felanitx, 20 d'abril de 1993
El Bade,

Antonio Grimait Mas

OCASIONES
•

DECLEON
.

•

Peugeot 205 GR
Ford Escorcl 1.6
Ford Orion Dies.
Citroen Visa GTi
Opel Corsa City
Renault 11 GTL
Peugeot 205 Jun.
Talbot - Horizán
Volgswagen Polo

PM-AB
PM-Y
PM-AD
PM-AD
PM-BD
PM-AL
PM-AY
PM-U
PM-AH

AUTOMOVILES COLL
VENTAS: C/. S. Alonso Rodri-

guez, 21 - Tel. 580703.

TALLER Y RECAMBIOS: C/.
Sta. Catalina Tomas, 18 - Tel.
580703 - FELANITX.

SU CONCESIONARIO
PEUGEOT

1
1



Tu que pots,
no t'ho perdis.„,

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

Llibreria RAMON [LULL NIajor, 25 Ti. 580160

' 441-*X4CóStilti'
O sj.jibRe44

syr4s,•4
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El senyor Nigorra
El jove scminarista, enredat

fred a l'altar de la Seu, estava molt
més interessat en comptar les co-
lumnes i els vitralls que en el propi
ofici de Setmana Santa. Les parau-
les del senyor Bisbe Rafael Alvarez
Lara eren com a una remor sense
massa sentit, ressonant dins l'esglé-
sia. L'ofici del Dijous Sant sempre
havia tengut fama, entre els allots
cantaires, de ser el Ines llarg
l'any. A l'hora del cant, ell, i molts
d'altres de l'Schola Cantorum, ho
feien mig per in'n-cia, sense seguir
amb massa atenció les directrius del
mestre director. Entonava els ver-
sets gregorians sense entendre res
ciels mots. Ni el «Miserere» ni el
«Victimae Pascali Laudes» l'emocio-
naven gens. I no en parlem de les
«La mentacions» del profeta Jere-
mies! Allò si que era estrany!

De sobte, la seva mirada curiosa,
en la recerca .d'algun detall en cl
qual entretenir-se, s'atura en una ca-
dira de cor buida. «Quina cosa mes
rara!» pensa, «un Hoc buit entre
tants de capellans». Intenta trobar
el destinatari d'aquella llotja però
Sc n'adonà que tots els sacerdots ja
tenien la seva. Era buida perquè sí.
El no trobar resposta l'intriga.

Acabat l'ofici, ho demana a un se-
minarista de mes edat. «Es la cadi-
ra del Sr. Nigorra. Morí fa unes set-
manes i, per deferencia se li ha
guardat cl Hoc».

Els veterans de l'Schola Canto-
rum, recordaven el Sr. Nigorra asse-
gut a aquella cadira de cor, escol-
Cant, ulls tancats, la coral de joves
que ell havia dirigit anys enrera. Na-
turalment no eren els mateixos jo-
ves, aquests de Ia Setmana Santa de
1968. Pere pel músic felanitxer, antic
Beneficiat Mestre de Cor i Profes-
sor de Cant Gregoria. del Seminari,
l'Schola Cantorum havia estat sem-
pre la mateixa, independentment
dels membres que la formaven.

Mossèn Bartomeu Nigorra i Bar-
celó, havia nascut a Felanitx el des-
set de novembre de l'any 1891. Als
vint i sis anys fou ordenat sacerdot
i des de llavors es dedica a tasques
relacionades amb la Música o amb
l'ensenyament: Mestre de Capella al
Collegi Espanyol de Roma, Benefi-
ciat de la Seu i membre de la Co-
missió Diocesana de Música Sacra,
Professor de Teologia del Seminari
i primer Director de la Casa del Sa-
cerdot, creada per iniciativa seva.

«Així que li han guardat un Hoc.
El devien apreciar molt els cape-
Hans de la Seu?», es demand el nos-
tre seminarista.

Passades les festes de Pasqua, el
jove cantaire volgué conèixer més
noves sobre aquell personatge. En
les hores lluires and a la sala d'es-
tudi del Seminari i cerca details que

l'ajuclassin a comprendre la persona-
litat de tan illustre sacerdot. Dema-
nd als professors, que no entenien
molt be la fallera de l'estudiant, i
comentaren que el Sr. Nigorra havia
estat tota una personalitat dins el
seminari i dins la Seu. I que a traves
de l'Schola Cantorum havia aconse-
guit uns progressos en la interpre-
tack') del gregorià, l'única Música
possible dins les esglésies des de
1903, mai vists.

Aquells mateixos dies, Bernat
dai i Tomas publica al «Diario dc
Mallorca» un article glosant la per-
sonalitat del sacerdot, and) el títol
de «Mossèn Nigorra, en la catedral».
Escrivia l'apotecari de Santanyí: «A
mi entender la Schola bajo la direc-
ción de Mn. Nigorra representa un
punto excelso en la evolución de la
músca de capilla... Cuando después
de las exequias despedíamos a Mn.
Nigorra, el músico y sacerdote ejem-
plar, parecía también que enterrá-
bamos la obra de aquellos fervoro-
sos trabajadores que llenaron tres
cuartos de siglo de música religiosa
mallorquina». Així ho pogué llegir,
l'inquiet protagonista de la nostra
histeria.

També, el nostre jove estudiant,
sabe que les classes de teologia, i en
especial els exercicis espirituals
coordinats per D. Bartomeu Nigorra,
eren reconeguts per tot arreu. I en
el seu camí per conèixer més, el can-
taire contacta amb els tcatins de
Son Espanyolet: El Sr. Nigorra hi
havia anat repetidament a dirigir
sessions de convivncies. El recor-
daven dinant a la sala anomenada
«classe de geografia», amb les ulle-
res rodones i la típica capa negra de
capella.

Passa el temps. El protagonista
fictici de la nostra histeria deixa el
seminari, per, més tard, convertir-se
en un funcionari d'organisme autò-
nom. De vuit a tres i dissabte lliu-
res.

Vint-i-cinc anys més tard però cl
record del Sr. Nigorra se'ns fa pre-
sent. Deprés d'un temps en el qual
el Cant Gregoria ha ocupat un se-
gon terme dins les nostres esglésies,
ha aparegut un grup d'aficionats que
es reuneix un dissabte cada mes a la
rectoria de Sineu, amb la idea de
tornar-lo treure i mostrar-lo al pú-
blic en concerts i recitals.

El seminarista de la nostra histe-
ria, el que no entenia res del llatí
cantat fa vint i cinc anys i que con-
tava els vitralls de la Seu per dis-
treure's els dies d'ofici, avui podria
recuperar el temps i entrar a formar
«art d'aquest, de moment encara, re-
duit cor.

Pere Estelriclz i Massuti
(De «Diario de Mallorca»)

Jornada del centenari...
(Ve de la pàg. 1)

nes de la Caritat, Sor Francisca Rie-
ra, agraí la festa i el Batle de Fe-
lanitx dona les gracies a les religio-
ses pels cent anys de servei al po-
ble de Ca's Concos. Intervengué no-
vament la Banda tancant la funció.

Els participants a la missa i al
concert es traslladaren al saló par-
roquial, on estava preparat un re
fresc pagat per l'Ajuntament: coca
amb verdura, coca dolça, «palos»,
panadetes de carn i begudes. La tar
ta era obsequi del forner Guillem
Julia. Presidia el saló, adornat amb
paperins, una pancarta escrita amb
flors, que deia: «Feliç 100 anys».
Era tanta la gent que prengué part
al refresc que no caberen dins el
saló per la qual cosa entraven per
un portal, recollien el que els agra-
dava i sortien per l'altre.

Per acabar recordam les gloses
que hi havia escrites amb xocolata
a la tarta:
Per complir un centenari
cent anys han d'haver passat:
Que al convent poguem anar-hi
i no'l trobem mai tancat.
Molts d'anys vos donam, germanes,

Segons Edmund Peel,
Miguel Barceló is un
fenismen de la natura,
cone Picasso

A una recent entrevista amb Ed-
mund Peel, conseller i representant.
a Espanya de la casa de subhastes
Sotheby's, apareguda a «Diario de
Mallorca», aquest expert diu de Mi-
guel Barcelú que «pot arribar molt
!luny. La seva força creix a l'ensems
de les seves inquietuds i moviment.
Cadascuna de les seves peces mos-
tra una evolució, pen), sense que mai
minvi la seva qualitat. Miguel Barce-
ló es un fenemen de la natura, com
el Picasso, que s'atreveix a cremar
etapes pet-6 mirant sempre el nord.
Cempari's el malagueny amb Juan
Gris. Aquest cobreix una etapa im-
portantíssima del cubisme, pen') des-
prés no sap adaptar-se i la seva obra
final se'n ressent. I el mateix suc-
ceeix si situam Picasso al costat de
Nonell o Braque. En el pintor de Fe-
lanitx no ens trobam pas davant un
procedimcnt intellectual sinó davant
el do de crear. Miró també el pos-
seia, i per això mai no decau».

per tot lo que ens heu donat,
que no hagin passat debades
i ens ensenyin Caritat.

OM.

Cent anys han passat
Cent anys han passat

de la vostra entrada dins el Cavaller.
Cent anys han passat

d'aquell jorn de festa, 	 jorn d'abril
que el poble vibrava, tot engalanat

de murta i llorer,
per rebre l'ofrena d'un rarnell humil

del millor verger.
Eren cinc germanes que en sant heroisme
havien rebut el foe del baptisme

de la Caritat
i feien l'entrada

portant dins el cor l'amor abrandada
de la germandat.
Reina de l'Ainor,
reina de l'Empiri
es la Caritat

que forja i consagra una germanor
que mai no refusa el mal ni el martiri
i que magnifica allò més migrat:
Deu us doni forca per no defallir,
Deu us doni força per poder tenir

per la vostra empresa
talment Sant Vicenç, l'impuls i l'ardor

i la fortalesa
de portar encesa
la flama d'amor
de la Caritat

i us doni la gracia de l'Eternitat.

Joan MaintO
Felanitx 14 d'abril de 1993

MOUNTAIN SPORT FELANITX
Els ofereix les ofertes Primavera

—COBERTA MTB UNION amb cArnara 26x2-10 1.900 ptes.
—CICLOCOMPUTER Vetta c-10

	
3.000 ptes.

—GORILA per frenos
	 3.000 ptes.

—HORQUILLA amb suspensió
d'elastometres ANSWAR

	
20.000 ptes.

I moltes altres ofertes

MOUNTAIN spoirr	 Via d'Ernest Mestre, 21 - FELANITX
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Gran resposta popular a la festa
de l'Angel

La gent un any ales va respondre
amb molt d'entusiasme a la convo-
catória festiva formulada per la Llar
de l'Inserso, el Grup parroquial Go-
vino i la Casa de Extremadura en-
torn a la Festa de l'Angel, i Sant
Salvador, sota un clima primaveral,
fou materialment el-wait de romeus
procedents d'arreu de la contrada.

La Banda de Música dona un con-
cert a l'explanada de Crist Rei un
poc abans de la Missa i la celebra-
ció Eucarística assoli la solemnitat
acostumada amb el concurs de la
Coral de Felanitx. El rector Mn. Mi-
guel Serra pronuncia l'homilia i el
cant de la «Salve» de R. Vich i
l'himne de la coronació clogueren
l'acte religiós.

Als peus de Crist Rei altra volta,
hi hagué àpat de germanor i després
festa popular que enceta el grup
«Tierra y Mar» de la Casa de Ex-
tremadura. El grup «Gavina» feu
algunes interpretacions en play back'
i els sonadors de la Llar amenitza-
ren el ball de bot.

El «Moscow Piano Quartet»,
superior

Aquest cop —diumenge passat—
ens fou possible d'escoltar cl fan -16s
conjunt rus «Moscow Piano Quar-
tet».

Va ser sens dubte un concert fora
de sèrie. d'una qualitat gairebé ini-
gualable pea:, que ens deixa un xic
esvarats per la discreta assistència
de públic.

La in terpretació Ile ens oferiren
<leis coin positors prograinats, el rus
Taneiev i el Frances Chausson, amb-
(leis força representatius dels cercles
musicals a que pertanyeren, s'lia de
q ua I i flea r de in agistra

Una trentana de corredors pren-
gueren la sortida a la Volta Ci-
clista.de la Gent Gran

Dimarts demati, a Campos, es do-
Da la sortida als participants de la
,F II Volta Ciclista a Mallorca de la
Gent Gran, una prova que a les dues
edicions passades assolí un alt in-
dex de participació i, el que es mi-
llor encara, un gran entusiasme en-
tre cls corredors.

Una trentena de corredors pre-
film part a la carrera que havia de
finalitzar ahir divendres horabaixa

Felanitx.
La prova s'ha celebrat sota el pa-

trocini del Conseil Insular de Ma-
llorca, amb la collaboració dels
Ajuntaments de Felanitx, Campos,
Llucmajor i Ses Salines i diverses
firmes comerciais i l'organització ha
anat a cura de la Llar de Felanitx.

Collages de M. Luise Zahnke
a la Casa de Cultura

Dissabte passat fou inaugurada a
Ja Casa de Cultura, una exposició
de oolla ges de l'artista alemanya re-
sident a Felanitx, Marie Luise Zahn-

ke.
Sota el títol generic de «No ma-

taras», aquesta dona ens presenta
un grapat d'obres amb un denomi-
nador comú: l'agressivitat humana.

Amb l'ajuda de fibres vegetals,
papers, teixits, filasses, cordells, car-
tutxos buits i l'auxili de Facrilic,
Marie Luise interpella l'espectador
amb unes composicions dc ferm
simbolisme i alt valor estètic alhora.

Hi figura una peça 'singularment
interessant, es el llibre de la «Gue-
rra dei Golfo», un volum amb W-
iles de grans proporcions (70x100),
on s'hi reflecteix d'una forma alle-
gèrica iota la miseria d'aquest afer
bellic.

En suma, es una mostra prou in-
teressant que restara muntada fins
el proper dia 9 de maig.

Tertúlia sobre Joan Miró
Divendres passat a la Casa de

Cultura, hi havia programada una
conferencia del director dei Casal
Solleric, Guillem Frontera, sobre la
relació de Joan Miró amb Mallorca,
pert, davant la poca concurrencia
de públic, el conferenciant, d'acord
amb els assistents, feu una conversa
informal damunt el tema que, tot
sia dit, resultà tan interessant com
haguera pogut esser-ho la disertació.

La Ill Trobada de Cases Regionals
de Mallorca es 4farà a Felanitx

La Casa de Extremadura a Mallor-
ca —radicada a Felanitx— sera en-
guany l'organizadora dc la trobada
anyal de Cases i Centres Regionals
de Mallorca i la nostra població se-
ra la seu d'aquesta diada.

Esta prevista l'assistència d'una
clotzena de cases regionals, el que
significa que l'aplec reunira unes
tres mil persones.

El programa no esta encara total-
ment perfilat per-6 sembla que l'es-
deveniment s'iniciaria amb una Mi-
sa i després seguiria en el Parc de
Ia Torre amb un dinar de germanor
i una festa amb l'actuació de tots els
centres regionals.

Aquesta diada gaudirà del patro-
cini del Govern Balear.

Confiam d'oferir-ne el programa
complet tan aviat com estigui con-
cretat.

Jaume Prohens exposa a Manacor
Divendres de la setmana passada,

a la Galeria M. A. Perelló de Mana-
cor (C/. Estrella, 12) queda inaugu-
rada una exposició del nostre paisà
el pintor Jaume Prohens.

La mostra estarà muntada fins
dia 12 de maig.

J. Prohcns presenta una grapat
d'obres sota l'indicatiu de «Bucòlic
miserere».

Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx

TEATRE.—Avui dissabte, a les
9'30 del vespre, a l'Auditori Munici-
pal, el Grup de Teatre de Campos,
que dirigeix Antoni Picón, posara en

escena l'obra «Don Ventura vera-
11 Ca

CONFERENCIA.—Dijous dia 29,
a les 930 del vespre, a la Casa de
Cultura, la crítica d'art i socH)loga
María Jose Corominas parlara so-
bre «Alguns coneixements per a en-
tendre els colors i les formes en
l'obra de Joan Miró».

Curs Studia .
El proper dimecres dia 28, a les

9'30 del vespre, a la sala d'actes de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver,
C. R., explicara la lliçó corresponent
del curs: «Relació amb Deu (ora-
citi), segons el nou catecisme».

Club d'Esplai «ALBADA»
El proper divendres dia 30 d'abril,
les 9'30 del vespre, a la sala ver-

mella de la Rectoria, reunió pels
pares dels nins del Club.

Es prega encaridament la seva as-
sistência.

Els monitors.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
DEMOSTRACIÓ.—Dilluns dia 26,

a les 17 h., demostració sanitaria de
massatges.

CONFERENCIA.—Dimarts dia 27,
a les 17 h., a la Llar, conferencia a
càrrec de Pere Quetglas «Xam» so-
bre el tema «Miró i la mirolandia».
Hi haura sorteig de 'fibres.

BALL.—Dimecres dia 28, a les 5
del capvespre, ball amenitzat pel
eonjunt «Nila's», patrocinat per «la
Caixa».

EXCURSIÓ.—Dijous dia 29, ex-
cursió al Galatzú. La sortida sera a
les 9 del mati i s'ha de portar pa
a talcca. Preu, 1.000 ptcs. Inscrip-
cions els dies 24, 25 i 26. Places li-
mitades.

CONCERT.—Divendres dia 30, a
les 6 del capvespre, a la Casa .de
Cultura, concert a càrrec .del Club'
de la Tercera Edat de l'INSERSO
de Maó.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Benito Pifia Forteza i
Francisca Gómez Haba, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin,
que en el baptisme rebrà el nom de
Gabriel.

Felicitam els venturosos pares, fe-
licitació que feim extensiva als pa-
drins.

BODA

Dissabte passat a migdia, a l'esgle-
sia de Sant Antoni Abat d'Es Car-
ritxó, s'uniren en matrimoni els jo-
yes Jaume Maimó Llodra i Apollè-
nia Bennassar Martorell. Bendi l'en-
llaç i celebra l'Eucaristia, el rector
d'aquell temple Mn. Antoni Fiol.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Gabriel Maimó i
D. a Coloma Llodra; D. Joan Benna-
sar j D.a Maria Martorell.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Apollónia
i Joan i el seu cunyat Tomeu Bar-

celó; per la nuvia ho feren els seus
germans Maria i Joan i la padrina
de fonts Maria Bennasar.

Despres de la cerimonia, els con-
vidats foren obsequiats amb un di-
nar que fou servit en el restaurant
Ses Tort -es.

Enviam als novells esposos la nos-
tra riles cordial felicitació.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 5, entrega l'anima

a Deu a Felanitx, a l'edat de 73 anys,
després de veure's confortat amb
els sagraments, D. Jaume Caldentey
Gari. A.C.S.

Enviam la nostra més sentida
condolencia a la seva esposa D.a Isa-
bel Juan; filla D.a Joana Maria, fill
politic D. Bartomeu Rotger i als at-
tics familiars.

Dissabte dia 10, passa d'aquest
món a l'altre, a 82 anys, a Felanitx,
havent rebut eis sagraments, D. Pere
Jose') Juan -Torrens. I.D.V.

Rebi la seva esposa D.a Miquela
Artigues, germans i els altres pa-
rents, el nostre condol.

També dia 10, descansa en cl Se-
nyor a Felanitx, als 74 anys, després
dc rebre els sagraments, D.a Maria
Mestre Cana Vda. de Barceló. R.I.P.

Reiteram el nostre sentiment as
seus familiars i d'una manera espe-
cial a la seva filla D.a Antònia i fill
politic D. Rafel Nicolau.

El diumenge de Pasqua, passà a
la Casa del Pare a Felanitx, a 72
anys, havent rebut els sagraments,
D." Francisca Ferrer Saun. Al cel sia.

Enviam la nostra Ines sentida con-
dolencia ais seus fills D.a Margalida,
D.a Dolores i D. Miguel i a la resta
de familiars.

Divendres de la setmana passada,
- a Portocolom, es produí el traspàs
de D.a Miquela Adrover Nicolau,
Vda. de Miguel, que comptava ales-
hores 86 anys. Descansi en pau.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia, i d'una manera especial
als seus fills, D. Miguel, D.a Catali-
na i D. Francesc.

Coliegi Públic
al. Joan Capti»

Es fa públic que, fins dia 7 de
maig, resta obert el termini de pre-
sentació de sollicituds per a l'ad-
missió de nous alumnes de Preesco-
lar i E. Primaria als centres sosten-
guts amb fons públics.

La documentació que cal presen-
tar es la segiient:

- Imprès de sollicitud (que es fa-
cilitara al mateix centre)

— Fotocópia del llibre de familia
(pagina on figura inscrit el nin
o la nina)

- Fotocópia de la liquidació de
l'I.R.P.F.

— Certificació de domicili (expedi-
da per l'Ajuntament o per l'em-
presa on treballen els pares)

Felanitx, 20 d'abril de 1993

El director acctal. .
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AVANTATGE DE LLAVORS

Ave... Montani te sautant
Sempre m'ha sabut greu no haver estat a Felanitx dia 31 de desembre

de 1968, per acomiadar el tren que partia cap a Palma per no tornar mai
més, j acompanyar En Tomeu Trinidat i Don Pere Xamena, qui prengué
cl darrer billet, fins a Porreres. Es dona per justificatiu de llevar el tren,
que nomes hi anaven els civils i monges, però be voldríem tenir-lo avui, i
cl tren de Sóller seria un no-res. El podriem haver fet arribar en Es Port
com volien els nostres padrins, ja no per traginar bocois de vi, ara que
donen premis per arrabassar vinyes, seria un atractiu turístic Ines mal-
grat l'haguéssim d'empènyer fins passat Es Collet. .

•- Tampoc era a Madrid, però hi havia passat no feia molt, quail parti
l'AVE per anar a Sevilla, l'any passat. rrIs ver que aquest AVE corn una
au pareixia que volava quan no li mancava la corrent i s'aturava. Se
deia que la culpa era dels socialistes, i per mi que li posaren un emblema
parescut al del P.P. per despistar. Avantatge d'aquell trenet que al temps
de la guerra la locomotora cremaxa el que trobava per no s'aturava, i
quan amenaçava de fer-ho els passatgers botaven i l'empenyien a les cos-
tes més feixugues. Mai oblidaré aquell goig de partir de Son Mayol (des-
prés «Canteras») i al cap d'una estoneia Felanitx quedava desvetlat vol-
tarn Sa Mola, mentre pitava bufava fort entrant a l'estació, petit com era,
era más fort que En Generer, aquell que doblegava amb les mans barres
de ferro tant en calent corn en fred.

A San Pedro, tots els mallorquins que arribaren des del segle passat,
arribaren per tren. L'estaciú encara diu al front «1878», pea) dia 10 de
març ens qucda buida. Ja Feia estona que l'herba del cami de ferro creixia
mes que de costum, i això que no fa molt teniem catorze trens per dia, cap
avail, a Buenos Aires, i altres catorze cap amunt, de cap al nord, n'hi
havia que arribaven a Bolivia, 2.000 quikimetres de muntanyes i planures,
des del nivell de la mar a més de 4.000 metres d'altura. Pei-6 quan mes
anava, més perdia. S'arribaren a perdre riles de dos milions de dolars
per dia, que coin se suposa havíem de pagar els que no viatjàvem quasi
niai en tren. Era un escàndol! I com així? D'això nomes puc dir el gut
se. El ferrocarril era estatal, després d'esser dels anglesos i francesos
fins el 1948. Ague11 mateix any comença la capavallada.

Don Miguel Barceló «Poila», un gran felanitxer, vivia a Bouquet, i quan
l'anava a visitar des dc Buenos Aires havia de transbordar a Cañada de
Gómez amb un altre tren. Venia aquest de Santa Fe i quan encara no
s'havia aturat a l'estació, botava el guarda cridant: «Vamos muchachos,
arriba, el tan no espera!». Era la 11 folia (talment) tots els clients
al dels bitllets. El tren partia, i a tant per horn el guarda cobrava
cl viatge. Així va nixer , i així va creixer.

Passaren mes de vint anys i una filla meva anava a estudiar a Rosario
(com si diguéssim Barcelona), venia eis divendres i cada diumengc a ves-
pre tornava agafar el tren. Aquell dia se feia hora de partir i no partia.
Passaren deu minuts, passaren vint, i cap a la banda de la locomotora sen-

Bar Restaurant OASIS
Comunica sa REOBERTURA i vos
recomana la seva especialitat en:

- Tapes variades
- Caragols
- fibrin

i vos ofereix (per encàrrec):
- Aguiat eivissenc de peix.
- Porcella i Xot rostits

Nova Direcció

C. Assompció, s/n. 	 Portocolom

tien crits de gent que discutia. Acostat cap alla per saber que passava,
sentirem ben claret al maquinista i no se n'amagava: «El tren no sale
si no viene la «pasta» ... El revisor afegia «Tranquil o Pepe, en Rosario
arreglamos». El guarda feia el boig, semblava empegucït perque la meva
filla i tots el coneixien be, era qui recaptava i devia anar a mitges amb
revisor, (Inv mai passztva. Era coneixedor (pie en Pepe, el maquinista,respon
sable del tren i del passatge, voila la seva part... nies grossa. Hat') no li man-
cava! Possiblement . havia entrat en cl «negoci» molt mes tard, assabentat
del que passava a boat del tren, ell tancat dins la locomotora no veia mes
que el llumet i el pedaç veal, o sentia el xiulet per a partir, després de la
campana. El tren parti quart quasi tot el passatge i acompanyants anaven
a agafar-lo per compte seu, i el cap de l'estació no poguent-se ainallar ell,
havia amagat la gorra. El que faltava! Qui més insults rebé era el guarda,
i no era mes que un petit engranatge de tota la maquinaria delictiva que
dominava el ferrocarril on molts de passatgers estaven complicats. Qui
podia robava el que podia, no fer feina i cobrar a la funció pública és cosa
que encara se neteja. El billet no era car, perú pagant un 20% viatjaven
igual que cis «boigs» que prenien bi Illet i eren minouia. Una estadistica
scnzilla comprova que pels billets que se venien, a San Pedro li bastava
un tren Avui l'herba acabara tapant els rails ... si no les roben abans,
quan faci fosca.

Enguany farà vint-i-cinc anys que Felanitx va perdre el tren. Després
de 45, avui perdut San Pedro. San Pedro i Felanitx, ciutats germanes.

Els gladiadors de l'antiga Roma, abans de combatre saludaven: «Salve
Cessar, eis qui van a morir te saluden». Naturalment que ho deien en
flat" com l'encapçalament d'aquest escrit, j moria el que perdia ... si volia
el cessar.

Ja no hi ha cessars, però n'hi ha que se pensen esser-ho nies. Així
que «AVE, Alta Velocidad España, corre, vuela por los campos de Castilla»,
El dia inaugural i poc abans ja n'hi havia que deien «Que en farem?, i dia
arribara que sentirem a dir «Ja no serveix». «El tren ha mort. Visca el
tren!» encara que nomes sigui en el record. Lambé amb la diligencia passa
igual. Tirem cnvant!

Miguel Antoni Enginyer

Aprofiti la

GRAN LIQUIDACIÓ
d'objectes de cuina i regals

de Primera Comunió

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

Floristeria Cristina
PORTOCOLOM

Con motivo de su X ANIVERSARIO,
desea agradecer a sus clientes la con-
fianza que han demostrado durante es-
tos años.

Y recordarles que el próximo 2 de
mayo, DIA DE LA MADRE, dispondrá de
un extenso surtido en centros, flores,
plantas, etc.

C. Togores, s/n. (junto farmacia)
Tel. 824666
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Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.
VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO
CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON
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Prou d'imposts cap a Madrid!
Amb aquest lema el PSM-Naciona-

listes de Mallorca hem iniciat una
campanya de denúncia i consciencia-
ció ciutadana sobre el que conside-
ram una espoliació fiscal que patei-
xen les les Balcars. A la vegada
volem donar a conêixer les repercus-
sions del Pacte Autonòmic, firmat a
Madrid pels senyors Gonzalez i Az-
nar, que condemna les nostres les
a una autonomia de tercera: no as-
solirem competències importants
que ja tenen les autonomies plenes
en materia de sanitat i seguretat so-
cial, hisenda, ordre públic, planifica-
ció económica, administració local,
justicia, mentre que la d'educa-
ció, bàsica per normalitzar l'ús del
nostre idioma, no es començarà a
transferir fins l'any 1996.

Però, a més a més, sense recursos

econòmics no hi pot haver vertadera
autonomia política, i s'ha de dir que
Ia participació en els ingressos de
l'estat és discriminatória per a Ba-
!ears. L'actual sistema de finança-
ment estableix que les Comunitats
Autònomes d'igual nivell de compe-
tències com la nostra es finançaran
amb 27.730 ptes./habitant, mentre
que les II les Balears ho han de fer
amb 23.730 ptes./habitant. Amb la
particularitat que aquest calcul esta
fet amb el cens de 1988, que aquí
era de 60.000 persones menys, i sen-
se comptar la població turística que
utilitza uns serveis públics .

Un altre front de finançament són
els Fons de la Comunitat Europea
que suposen una mitja de 7.488 ptes.
habitant a tot l'estat espanyol men-
tre que a Balears sols ens toquen

728 ptes./habitant.
La redistribució de recursos entre

les comunitats autònomes és cl Fons
de Compensació Interterritorial del
qual- les Illes Balcars n'estan exclo-
ses des de l'any 1989 i a les deu co-
munitats que el reben les suposa
8.700 ptes./habitant.

Sumant totes les transferències es-
tatals i comunitàries, i sense comp-
tar els tributs transferits, les Ba-
tears reben 6.998 ptes./habitant
anuals, mentre que la resta de co-
munitats autònomes d'igual nivell
de competencies reben una mitja de
29.515 ptes./habitant.

Apart del finançament de la nos-
tra autonomia, hem de valorar les
inversions estatals a Balears: del
1983 al 1990 han descendit un 17%
suposant que aquí només s'ha in-
vertit el 35% dc la mitja estatal. Na-
turalment aquesta és l'explicació del
clêficit de serveis públics basics com
Ia sanitat, transport, eclucació...

Pel que fa a la tributació, en això
sí que som uns ciels primers. Pagam
una mitja de 333.587 ptes./habitant,
només superats per Catalunya.

El resultat de tots aquests factors
es la balança fiscal (diferència entre
el que pagam i el que rebem), esti-
mada per la Conselleria d'Economia
i Hisenda en 91.650 milions negativa
per a Balears l'any 1990.

Naturalment no oblidam que som
la comunitat autónoma de renda per
capita més elevada, i que per tant
hem de ser solidaris amb els més
necessitats i pagar segons les nos-
tres possibilitats. Pere) això no sig-
nifica renunciar als mateixos serveis
públics que tenen les altres comuni-
tats, entre altres coses perquè aquí
una part important de la població
no pot pagar uns serveis privats. No
podem oblidar que, malgrat la ren-
da per capita elevada, els sous mit-

jos de Balears són els quarts més
baixos de l'Estat. 0 que actualment
hi ha més d 50.000 persones atura-
cles. 0 que des (le l'any 1991 estan
tancant dues petites empreses cada
cl ia.

Vivim una situació económica
molt delicada a la qual hem de fer
front. No podem consentir per més
temps aquesta vertadera espoliació
económica que patim, ni resignar-
nos per a sempre a ser una autono-
mia de tercera. Per això es vital su-
perar la dependência política i eco-
nómica del centre i esta més justifi-
cat que mai el crit de: Prou d'im-
posts cap a Madrid!

Pere Sampol Mas
Diputat en representació del

PSM-NACIONALISTES
MALLORCA

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

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

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.).

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

Carnicería TONI CASTLION
PORTOCOLOM

Extenso surtido en productos de
importación, charcutería, POLLOS AL
AST y carnicería en general.

Servicio esmerado

Viernes 30 de abril abre sus puer-
tas al público a partir de las 17 h,

Precias interesantes

C. Pedro Mendoza, 1 (antes Can Timoner)
Tel. 824583

Esperamos su visita

PREVIASA S. A.
Empresa líder en el mercado, selecciona

por crecimiento, personal de ambos
sexos para zona de Felanitx y comarcas

SE REQUIERE:

— Edades comprendidas entre 25 y 35 años.
— Ambición y ganas de consolidarse en una profesión estable y

segura.
— Seriedad y buena presencia.

OFRECEMOS:

- Formación a cargo de la Empresa, en un grupo joven y di-
námico.

- Posibilidad de altos ingresos, además de obtener comisiones
y cartera.

— C. M.

— Posibilidad de promoción sin tiempo limitado según valía.

INTERESADOS PRESENTARSE LOS DIAS 26,27 V 28 DE ABRIL,
DE 9'30 A 12'30 HORAS, EN C/. CAPELLA PERE LLULL, N» 8 -
1» PTA. FONDO (ENCIMA FINCA DEL BINGO) MANACOR.

ATENDERA SR. FERNANDEZ 0 SR. BALLESTER.
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GUILLEM TIMONER

El conec fa uns quants anys, no
molts; però els suficients per conci-
xer-lo be i saber de quina pasta esta
fet. Per tant puc cur que se tracta
d'un home honrat, amb tot lo que
significa aquesta paraula. Ha arri-
bar molt amunt i tot gracies al seu
esforç constant. Fou sis vegades
Campiú del món de Ciclisme rera
nioto (lo qual es diu aviat,

Passetja el nom del seu poble, Fe-
lanitx, per tot arreu i per clamunt to-
les les coses ell s'ha sentit sempre
felanitxer. I es per tot això i perquè
jo se la gran estimació que ha sentit
sempre pel poble que el va veure
néixer, que em sent trista i total-
ment decepcionada quan veig que
certes persones d'aquí no cerquen
altra cosa que desprestigiar-lo, es-
bucar tot lo aconseguit per ell amb
el seu esforç i Iluitant de ciebè, tre-
pijant la seva dignitat. Això mimes
passa aquí, ja que a l'estranger sen-
ten vertadera devoció per ell.

Pens que ja esta be d'esperar que
les persones es morin per rendir-lis
homenatges, mentre que al llarg de
Ia seva vida nomes han rebut saba-
tacks.

Crec que ha arribat el moment de
donar la cara. Em dic Margalida i
per ms senyes i a molta honra TI-
MONER. Soc filla d'aquest gran
home del qual fins ara he parlat i
cm sent realment orgullosa d'ell.

Vos dernan disculpes per robar-
vos un poc del vostre temps. Molt
agraïda.

Margalida Timoner i Valcaneras

A WI CORRESPONGUI:
Primer de tot gracies per haver

volgut publicar aquesta carta.
Aquestes festes hem donat una

imatge «molt neta» ciel nostre poble,
el dijous i el divencires sant durant
les processons els carrers feien ver-
tadera llàstima, papers, llaunes, bo-
telles eren, a més de la gent, ele-
ments que formaven part de la ma-
rtifestació popular, per no xerrar de
Ia plaça de Sta. Margalida que dis-
sable donava una imatge deplora-

No volclria que aquest escrit s'in-
terpretas corn nua crítica a l'ajun-
tament, crec que tots els ciutadans
en som responsables, ja se que pa-
gam impostos i que l'ajuntament té
dues maquines agranaclores, però si
cada un agranas el trosset de da-
vant ca seva, al manco quant hi ha
manifestacions populars, crec que
la imatge dels carrers de Felanitx
seria més polida i neta no només
pels externs que ens visiten, sin()
també per noltros mateixos.

Maria

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Ya ma ha 250 E (PM-AU)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Yamaha RD 350 PM-AY
Vespa 150 (PM-AX)
Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera KZ-125
Suzuki Lclo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Dcrbi 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
sEGuilos vEr.om(yronEs

SIN RECARGO

Constillenos precio

SE NECESITA CHICA para souve-
nir, con coche y nociones de idio-
mas.
Informes: Tel. 583099

Clínica Dental Infantil y Adultos
—ODONTOPEDIATRIA. ORTODONCIA INTERCEPTIVA.

PREVENCION DE CARIES y CORRECCIÓN DE MALPOSIONES

—ESTETICA DENTAL. PROTESTS FIJA. IMPLANTES.

Prevención de caries y enfermedades de las encías.

SEGUROS: IMECO — ASISA — PREVIASA — NOVOMEDIC
— SANITAS — MARE NOSTRUM

Dr. Miguel BennAsar Obrador
Dr. Alberto Font

Se atenderá cualquier consulta o información antes
de iniciar el tratamiento.

C/. Major, 33 Pral. D	 Tel. 582423 	 FELANITX

FELANITX

Noticiari santanyiner
per Ranzon Rosselló

1570, 18 març.—Pere Joan Vidal, prevere rector de Santanyí, canvia un
tros de terra a Miguel Esbert fuster. (f. 14)

1584, 20 setembre.—Berenguer BLIW;It donzell fa donació a Esteve Bibi-
bru i rector i Lluc Danús beneficiat, 12 lliures per comprar un censal que
servesqui per celebrar, a l'església de Santanyí, un ofici complet de prime-
res vespres de Sant Llorenç fins a les segones vespres; per a la seva ani-
ma. (f. 22v)

1578, 22 abril.—Joan Danús ciutadà ven a Francesc Tolra el bestiar de
Ia seva possessió Binilassar, que aquest te llogat, per preu de 250 lliures.
(f. 34v)

1450, 23 novembre.—Vicenç Albert prevere beneficiat de l'església de
Felanitx, i els seus germans Bartomeu i Francesc Albert, estableixen a
Pere Albert sastre de Santanyí dues possessions, una dita el camp d'en
Vidal confrontant amb camí de Ciutat, terres de Jaume Danús i Andrea
Danfis, Antoni Bonet i la cl'Andrevet Bramona dita el Vilar; l'altra posses-
sic') es dita les tanques de la Sabotera confrontant amb el camí de l'alqueriar
Rotja, camí del camp d'En Torrella i cairn ciel vinyet. A cens de 3 quarte-
res de blat, 6 sous i entrada de 70 lliures. (ARM pergamins A-XV n.° 13)

1365, 13 desembre.—La Procuració reial rep una lliura de Romeu M-
bert de Santanyí per entrada d'un novell establiment d'un pati de terra
per una taula de carnisseria i altra de pescateria, a la plaça de Santanyt,
vora el pou; fará cens anual d'un morabetí. (ARM RP 3.799 f. 108)

1333.—Despeses de la bailla general. Per un captiu de Jaume Bramona
de Santanyí que va cOrrer la vila amb assots, 2 sous i 2 diners. Més 12 sous
pagats a dos saigs que anaren a les Salines de Santanyí, «per mar a la
bocassa per prendre cscorcoll de la bocassa si'y fora en Llorenç Homar
encolpat de mort». (ARM RP 154 f. 7 i 16v)

Per P. Xamena

1916

Gener, 1.—Inauguració del convent de monges franciscanes a Es Car-
ritxó.

Gener, 1.—Es constituí el nou Ajuntament. Fou reelegit Batte D. Joars
Caldentey (Conservador) per 12 vots i sis en blanc.

Gener, 6.—Don Bartomeu Nigorra cantà missa nova. Predica D. Anto-
ni Sancho.

Gener, 6.—Es funda el «Cercle Recreation.
Gener, 7.—Concert de piano per D. Antoni Torranciell a Cas Notank

D. Mateu Caldentey.
Gener, 16.—Representació dels Reis a la plaça de l'Església del Port_
Gener, 17.—A l'església ciel Port beneïren una estatua de Sant Antoni.
Gener, 17.—Festa de Sant Antoni a Son Negre. Es digueren unes glo-

ses que estan impreses: «Diàleg entre un pages i un inventor modem».
Gener.—La companyia Perelló i Monserrat va vendre la central elèc-

trica al Banc de Felanitx.
Gener.—EI Teatre Principal ha contractat una companyia de sarsuela

després d'alguns mesos de cine.
Gener.—Els joves ciel Centre Conservador han organitzat una serie

de balls de masqueres a la Quartera.
Gener, 30.—A la Parròquia començaren uns exercicis predicats pel P.

Jaunie Rosselló, Missioner dels Sagrats Cors.
Febrer.—En el Teatre Principal han acabat les representacions de

sarsuela i han tornat començar les sessions do cine. A la Quartera con-
tinuen els balls de la Joventut Conservadora i en el Teatre Novedades
n'ha organitzat la Joventut Liberal.

Febrer.—EI Governador ha suspès el batle D. Joan Caldentey.
Febrer, 13.—Concert en el Teatre Principal del pianista Torranciell..
Febrer, 27.—A l'Estació Enológica comença un curset d'Enologia. Et

dirigí D. Arnest Mestres.
Febrer.—Es funda la societat «Pro Felanitx».
Març.—Ha estat nomenat Bisbe de Mallorca D. Rigobert Domenech.
Març.—A la Parròquia predica la quaresma el caputxí P. Emili de

Vilaller i al Convent D. Cosme Bauza.
Marc, 12.—S'installà a Felanitx la Caixa Postal d'Estalvis.
Març, 17.—Beneïren el camió adquirit per la societat «Pro Felanitx»,

el qual fará tres viatges per sctmana, a ciutat: els dimarts, dijous i dissab-
tes. Partira de Felanitx a les 6 ciel mati, i de Ciutat a les 3 ciel capvespre.
Preu ciel passatge: La classe, 3 ptes.; 2.2 classe, 250 ptes. j 3 • a classe, 1'75
ptes.

Marc, 19.—Dinar en el Port ciels socis de la societat «Pro Felanitx»;.
decidiren comprar un veler per fer viatges a Barcelona.

Març.—A causa de divergencies entre el tren i els carregadors, el trans--
port de mercaderies es fa per carretera. Dia 23 hi hagué 22 carros que feren
viatges a Ciutat.

Abril, 1.—Dissabte. Primer viatge cap a Ciutat del cotxe de la societat
«Pro Felanitx». Partí del carrer d'ets Horts.

Abril, 13.—E1 prevere Joan Bordoy Veny celibra la primera missa, a.
Sant Salvador.

Abril, 16.—Dilluns sant. Primera comunió dels nins i nines.
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AutocaresGrana,s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .

Tels. 580246 - 5811.35 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

Ja estam en plena campanya elec-
toral i començam a sentir dois.
N'Aznar també vol ocupar cl centre
i ha declarat que no retirara la hei
tic l'Advort i l'Església fa Hama-
da... Per un altre costat Felipe diu
que se va enterai: de 'Io de «Filesa»
per la premsa. Tot' un stcretari Ge-
neral del partit que governa! Un no
sap corn s'ho ha de prendre, si per
pur o per massa viu, perb mostra
el Ilautú. El seu cas me sembla el
d'aquell marit que vivia en pla se-
nyor i no feia feina de cap casta.
Un dia la policia va ,foire una re-
dada i tancaren la seva senyora per
prostituta... Cosa que tambe el va
estranyar malgrat que era la seva
dona la qui portava els doblers a
casa.

• El C.D. FELANITX en un par-
tido dc gran rivalidad y extrema
dureza, en la segunda parte logró
una magnífica VICTORIA frente al
CAMPOS. Al final DOS a CERO, con
goles de museo. El primero de NICO
MAIMO, para enmarcar. Y el otro
del nuevo fichaje MAESTRE, que
ha demostrado ser un jugador de
gran clase. Lástima que al colegiado
de turno el partido le fuera tan an-
cno.

• En 2." REGIONAL en el «der-
by» ATCOS. PORTOCOLOM y el
CAS CONCOS vencieron los porte-
ños por UNO a CERO, merced a un
gol de Michel. El equipo de Toni
Cuenca les tiene comida la moral a
los equipos locales. De un máximo
de ocho puntos en litigio que había
entre Portocolom, S'llorta y Cas
Concos ha cosechado siete, lo que
rio esta nada mal, todo lu contrario.
Requetebián.

Mientras, en «Sa Lleona» el
S'HORTA daba buena cuenta del
RTVO. LA VICTORIA, el vice-colis-
ta, endosándole un contundcnte
CUATRO a UNO.

• EI passat dissabte a la «Casa
.cle Cultura» tingué lloc la presenta-
ció ciels COLLAGES de l'alemanya/
felanitxera MARIE LUISE ZAHN-
KE, obra fcta entre eis anys 89-92.
La colónia extrangera acudi a l'acte

en tota la seva totalitat. Una tècnica
bastant original, paper, fibres de
palmera, sacs, fils de jute, acrilic,
Ilapis de color, cartutxos... etc. La
temàtica és anibllica, ja que l'EX-
POSICIÓ du per títol: «NO MATA-
RAS» i es vcu clarament que esta
influenciada pels darrers esdeveni-
ments balics d'orde mundial, com
es la Guerra del Golf.

• Dilluns passa t vaig anar al SO-
PAR-HOMENATGE a MIQUEL AN-
GEL NADAL, que va organitzar la
PENYA BARCELONISTA de Mallor-
ca a benefici d'APROSCOM. Am-
blent indescriptible en el  Molí d'En
Sopa, mes de 1.300 persones, amb
l'assistència del jugador del Barça,
el manacori M. A. NADAL i els seus
companys d'equip FERRER, GUAR-
DIOLA i PABLO. Limbe vingué NI-
COLAU CASSAUS, personatge em-
blematic dins la institució «culera».
L'acte compta amb les intervencions
de RUDY VENTURA (trompeta in-
closa i una famella jove que tirava
d'esquena), GUILLEM D'EFAK,
ELS VALLDEMOSSA, etc... No fal-

niniiú del Govern Balear, des de
Cafiellas a Andreu Riera; per això
estam en temps d'eleccions. La fes-
ta fou sonada i l'eufòria dels co-
mensals no va decaure en tota la
velhada. Limbe hi verem el batte
de Felanitx A. Grimait i no podia
faltar-hi el president de la Penya
Mestral, l'amic Llorenç Tortella...
Al final eis jugadors i el senyor Cas-
saus signaren autògrafs fins a que-
dar exhaustes. Cree que per a cils
va ser mes dur que jugar una fi-
nal... amb prórroga.

• Dimarts passat se celebra a
S'ABEURADOR un SOPAR DE
GERMANOR amb motiu del IV
CAMPIONAT DE TRUC. Tambe s'hi
feu l'entrega de trofeus, pet -6 d'això
en parlarem la propera setmana ja
que l'esdeveniment ens agafa a con-
trapeu. Ah!, rectificar es de savis:
Els guanyadors foren la colla AN-
TONI VADELL ADROVER - PEP
OBRADOR. Perdona, Pep, ens va-
rem errar amb el teu Ilinatge. Són
coses que passen a les millors fa-
mílies, sobre tot si són truqueres i
es fan tantes meques.

• Sabeu cl darrer xiste que cir-
cula per les tertúlies cafeteres? Id()
cliuen que els encapironats són so-
cialistes. Sabeu perquè? Perquè al-
guns feren bo l'slogan de Matilde
Fernández i repartiren presscrvatius
enlloc de confits. Ben mirat entre
les caperutxes i els profilactics hi
ha certa analogia, amb-dós es collo-
quen pel cap...

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

SE VENDE CASA en Felanitx.
Informes: Tel. 583066 (a partir de
las 15 h.).

Fútbol Sala

RESULTATS

Categoria Iniciació
A.P.A. Col , St. Alfons B/

Bar C'an Biel, 3 -
C.D. Son Ferrer B,

A.P.A. Co!. St. Alfons A/
Bar C'an Biel, 2

C.D. Sun Ferrer A, 6

Categoria Benjann
Col. St. Vicent de Paul A, 0 -
A.P.A. Col. St. Alfons A/

Piensos Hens, 4
Categoria Infantil Finnines
A.V. Pol. de Llevant, O -
A.P.A. Col. St. Alfons/

F.J. Monserrat, 1

Categoria Sènior Monitors
Monitors Felanitx F.S., 6 -
C.D. Son Ferrer, 5

Acabant ja la interessant tempo-
rada 92-93 l'Escola de Futbol Base
de Felanitx ha tornat organitzar,
com ja es tradició, el sopar i entrega
de trofeus i guardons per aquesta
temporada actual.

Avui dissabte, a les 2030 hores
tindrà l'oc al Restaurant «Es Cantó»
l'esmentat esdeveniment, on lotes
les autoritats insulars, a més de tots
els jugadors i components d'aquesta
Escola, tindran el seu reconeixe-
ment.

El Conseil Insular de Mallorca, de
mans del nostre paisà Andreu Riera
sera el patrocinador, i Iambe l'A.P.A.
del Collegi Sant Alfons i diversos co-
merços de la vila.

En temps de vacances, s'organitza
Ia VI Gran Diada de Futsal d'Inicia-
ció. Els jugadors de l'equip B (Fini-
ciació s'imposaren per un clar 3 -
als jugadors del Son Ferrer, en un
partit diverticlíssim. Volem destacar
Ia gran actuació de l'astre Jaunie Ri-
vera i el debutant Juan Alonso.

Un match força entretengut que
jugaren; Xisco, Mateu, Vallbona ,J.
Carlos, J. Alonso, Rivera, Amores,
Arguifiano, T. Mas, Corchado, Adro-
ver i Xisco Joan. Els autors ciels
gols locals foren Carlos Arguifíano
(2) i un del debutant Joan Alonso,
tots ells de grans jugades.

Dins l'altre encontre del Trofeu,
el Son Ferrer ens visita amb un pa-
reil de jugadors «nous», i la major
edat d'aquests fou clara clins el
ciesenvolupament del partit. El t -an-
clem europeu CORCHADO - GONZÁ-
LEZ funciona be, sense poder fer

res clavant la major edat dels seus
riyals. Alex Sibot i el capita Andreu.
Leandro (1-lavo) foren eis autors
dels gols locals, i iambe, juilaren;
Xisco, Cristóbal, David, Mas, Mateu,
Corchado júnior, Andreu, Vidal i Se-
huila. Aquesta setmana els braus jo-
gadors es desplacen a s'Arenal per
enfrontar-se a un del seus maxims
riyals, el Col. Bellavista, encontre
que se jugara dins Son Verí a les
19'15 hores.

Fort correctiu dels Benjamins A
d'en Xesc Blanco clins la Soledat de
Ciutat. Els nostres jugadors s'impo-
saren per un fàcil (0-4) a un dels
equips forts del seu grup, passant
així a ocupar la segona plaça (Va-
guest igualat grup del Play Off. C.
Manresa (2), Coronado i l'home gol
Raimundito Filez., marcaren els gols
de l'equip felanitxer. Jugaren Joan , .
Xesc, McGuey, Bel M.a, Lluis i
Guiem. Avui dissabte acabaran la Ili-
ot.a dins Felanitx enfrontant-se al Col-
legi Montision a les 9.30 hores del
mati a Sa Mola.

Les femines es colloquen prime-
res amb tres punts de diferencia des-
prés de guanyar dins el dificil camp
del Pol. de Llevant. Un magnifie gol
de Maria Dolores a falta de vint se-
gons per la fi de l'encontre don à
els punts als visitants. Jugaren; Joa-
quima, Bel M.", Xisca, M." Dolores,.
Maria i Carolina.

Per la minima guanyaren els mo-
nitors cl Trofeu clavant el Son Fer-
rer, un partit igualadíssim, on les
sis dianes vingueren de Marino (3),.
Prohcns, Isidro i Pep González.
També jugaren, Gari, Picornell i Ca-
ñas. Aquest combinat local fou diri-
git pel manager Xcsc Blanco i l'ar-
bitratge vingué a cura dc Julia Cor-
chado.

Escola de Futsal de Felanitx

TENGO PISO EN PALMA PARA AL-
QUILAR, amueblado. Zona 31  de •
diciembre.
Informes: Tel. 580120 (Librería
Cóndor).

VENDO VESPA 125 PX ELESTART_
PM-AJ.
Informes: Tel. 580822

SE PRECISA CHICO con conoci-
In ientos de elec trie i dad y fon Ia -
lie ria .
n formes; Tel. 65799-1

erLyui dissabie al Rest. Es Cató re HI Entrega
de Trofeus»

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDALI, 1)EPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Club Mac Portocolom
CURS DE PAIRO D'EMBARCACIÓ
INICI DIA 17 DE MAIG

Reunió informativa: Dia 6 de maig, a les
2030, en,ellpcal del Club, c. Pescadors.



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

Les ofereix els caps de setmana, peix fresc variat i les seves
habituals graellades i calderetes.

Menú de dissabte i diumenge a migdia: Sopa de verduras i
Rape amb salsa marinera amb musclos. Pa, vi i postre, 975 ptes.

CONSULTI LA NOSTRA CARTA DE CARNS

AUTOCARS J. CALOENTEY S.L.
LINEA FELANITX - PORTOCOLOM

Horari que regira a partir de il de maig 1993
DIES LABORABLES:

Felanitx - Portocolom: 7'00 - 9'00 - 17'00.
Portocolom - Felanitx: 7'30 - 9'30 - 17'30:

DIUMENGES I FESTIUS:
Felanitx - Portocolom: 9'00 - 12'30 - 17'00:
Portocolom - Felanitx: 9'30 - 13'00 - 18'15.

FELANITX

FUTBOL
	 f. BASQUET

impriaotissima victkia daunt el Campos
amb gols antològics de Nico i Maestre

Felanitx, 2 - Campos, 0

Eis juvendsl han perdut el nord

Malgrat la gran rivalitat regional
entre ambdós equips l'entrada va
ser fluixa. Tal vegada la Festa de
l'Àngel resta alguns espectadors,
pet-6 tot i això, un bon grup de cam-
paners animaren les grades.

FELANITX: Matías, Toni, Sam-
pol, Gelabert, Roig, Castro, Tolo
(0 live r), Riera, Nico (Maimó),
Maestre y Felipe (Bennassar).

ARBITRO: Siquier. Mostró tarje-
tas amarillas a Mas, Nico, Barceló
II, Jener, Manolo, Sampol, Vidal y
por dos veces a Roig. Rojas direc-
tas a Gener y Toni.

GOLES: 1-0, min. 31: Nico, por
toda la escuadra tras driblar a dos
contrarios. 2-0, min. 78: Maestre, a
pase de Bennassar.

COMENTARIO: partido de gran
rivalidad comarcal que no defraudó
en este aspecto. Llevó la iniciativa
c! conjunto visitante, si bien estu-
vieron romos en ataques. En la se-
gunda parte el partido se volvió
bronco, con expulsiones y el Fela-
nitx tuvo que aguantar 20 minutos
con nueve jugadores.

Aunque se temió por el resultado,
hay que convenir que los felanitxers
sudaron la zamarreta hasta la exte-
IILIZICi611. Lo inejor sin doua fueron
los goles, el primero de Nico de fá-
bula y el otro de Maestre, que tam-
poco tuvo desperdicio. ¡Lástima que
Felipe perdiera los nervios! Nunca
es aconsejable tomarse la justicia
por propias manos.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE: POLLENÇA - FE-
LANITX.

2..‘ REGIONAL: PLATJA ARE-
NAL - ATCOS. PORTOCOLOM.

,, Es Cavalier»: CAS CONCOS - J.
BUNYOLA.

STA. MARIA - S'HORTA.

2.a REGIONAL
S'HORTA, 4 -

RTVO. LA VICTORIA, 1
Horabaixa esplèndit amb bastant

de públic per presenciar un partit
que fou interessant. El S'llorta clo-
gtté magníficament la primera part,
destent-se del Recreatiu La Victoria

, que en els primers moments havia
inquietat seriament la porteria d'A-
-drover. La victòria local te doble
valor si tenim en compte el gol-ave-
ratge a final de temporada en cas
d'empat. Hem de destacar el gran
joc que desplega Juli, a qui feia
molt de temps que no veiem córrer
tant. Cal destacar tambe els quatre
gols aconseguits per Lobato, un
d'ells de penal.

Alineació: Adrover, Antich, Barce-
ló, AcIrover, Barceló II (m. 45
Beas), Gaspar, Frau (m. 35 Ian),
Juli (min. 37 Henrik), M. Roig (m.
55 Feliu), Lobato i Villa. Demà diu-
menge, desplaçament a Santa Ma-
ria.

El proper dia 2 de maig, el par-
tit de 2.a Regional entre el S'Horta
i el Porreres, sera a les 17 hores.

CADETS
S'HORTA, O - PTO. POLLENÇA,

Empat merescut del S'Horta da-
vant el Port de Pollença a pesar de
les baixes i haver d'alinear alguns
infalitils. El S'llorta exerci una gran
pressió a totes les seves !Mies i 1m-
posá paulatinamcnt el ritme del joc
sense poder marcar cap gol. Avui
dissabte desplaçament a Felanitx
per un encontre de rivalitat.

BENJAMINS
S'HORTA, 4 - CARDASSAR,
Partit entretingut el que presen-

ciarem a S'Horta, amb el que alho-
ra de consumar una nova victòria
es referma per un dels primers
llocs de la lliguilla. Els del Cardas-
sar, malgrat perdre el partit, de-
mostraren ser un equip amb futur.
Gols de La Puente (2), Gonzalez i
Jose Luis.

11/ Torneig Futbolet Sènior
Hivern 93
CAN GUSTI, 3 -
CLASIFICADOS X, 1

Gran partit de l'equip de Can Gus-
ti, que s'ho jugava tot per poder ac-
cedir al Play Off dels 4 primers clas-
sificats i inclús quedar campió. El
partit fou vibrant, amb molt de rit-
me i bones intervencions dels clos
porters i principalment de Toni Su-
reda, que amb els seus encerts aeon-
segui que el seu equip no fos gole-
jat. Tanabe volem destacar els dos
gols de Jaume Piña.
CONS. SIMARRO, 4 -
BAR CAN BLANCO 6

En aquest partit tot ja estava de-
cidit, els cle C. Simarro ja estaven
classificats i els concarrins no te-
nien ja possibilitats de fer-ho; per?)
eis jugadors del Simarro, corn sem-
pre, començaren amb un bon ritme i
prest marcaren dos gols, el que feu
que es confiassin massa, cosa que
aprofitaren els concarrins per arri-
bar al &scans amb un 3-3, i conti-
nuant a la segona clonant una 11i0
d'entrega que els porta a la victòria,
fent 6 gols als seus contraris, cosa
molt important.

BAR MESTRAL, 2 -
XAPISTERIA ROIG, 8

Un altre partit on es veié bon fut-
bol i molta deportivitat, com sem-
pre que juguen els del B. Mestral, ja
que ells prenen part en el torneig
per disfrutar del joc. Dels xapisters
els diré que el porter es torna lluir,
que Marti esta molt be en defensa i
pi-Wig en l'atac, i que Seminario i
Pons feren un partidas, aquest dar-
rer marcant 6 gols
BAR REDÓS, O - THE PAKS, 6

Aquest partit «a priori» tenia molt
d'interès, perquè el Bar Redès, si
guanyava quedava classificat; però
Ia sort les fou adversa i no lograren
marcar, encara que el porter Maik

RESULTATS
Jtivenils masc.:
MOBELTRANS, 55
JOAN CAPCl/AUTOC. GRIMALT, 52
SAN CAYETANO, 60
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 49

&Mors ?MISC.:

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65
SON CARRIO, 50

III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 51
LLUCMAJOR, 61

Comentari

Es reprengueren les competicions
amb un signe força negatiu; els re-
sultats, contraris, i el joc, discret,
foren la tònica a quasi be tots els
partits.

Comptant amb aquests dos encon-
tres, els JUVENILS encara no han
encetat les victòries, en aquesta fa-
se, en la que han estat derrotats,
ja, quatre vegades. En l'encontre ju-
gat el dimecres, a Son Rapinya (Mo-
beltrans), realitzaren un fatal pri-
mer temps (35-16). La diferencia
anava creixent, fins que en el minut
25 arriba a ser de 23 (45-22), si be
posteriorment al manco jugaren de
manera brillant per espai de 15 mi-
nuts i aconseguiren donar la volta
al marcador, 51-52, a mig minut de
l'acabament. Finalment, la vicbria
queda a casa seva, grades a 4 tirs
Mures convertits.

A l'encontre jugat clins el collegi
San Cayetano es veren superats en
tot moment per un equip, en teoria,
assequible. Però deixaren escapar
molts de rebots, fet, aquest, que
s'afegia a altres errades. Alguns ju-
gadors es dedicaren massa a pro-

estigué fenomenal. En canvi els Paks
aprofitaren les oportunitats i sabe-
ren traduir-les en gols. Picb, amb 5
gols, fou superior.

Després de la darrera jornada de
lliga, han quedat classificats per ju-
gar els Play Off de campions els
equips, The Paks, C. Simarro, Can
Gusti i Xapisteria Roig.

Comité

testar larbitratge (ben dolent, per
cell) i es descentraren.

L'única victòria de la jornada rob-
tingué l'equip SÊNIOR MASCUL1,
un triomf que se forja en el segon
temps, excellent. Els primers 20 mi-
nuts van ser dominats per un ins-
pirat i sortat Son Carriú que, gra-
cies a 4 triples, arriba al descans
amb un marcador de 28-35. A la 2.a
part, el 10-0 inicial, que donava la
volta al marcador, proporciona con-
fiança als locals, que realitzarea
uns rninuts finals molt espectacu-
lars i de gran rendiment.

L'equip de TERCERA realitzà,
probablement, el seu pitjor partit
de la temporada. Fou derrotat, a
FelanitX",:-pels llucmajorers que es
presentaven amb bastantes baixes_
S'aconseguí la puntuació més baixa
de tot l'any, amb pocs tirs realit-
zats i amb porcentatges d'efectivi-
tat molt dolents, especialment en
els tirs lliures. I, a mes, per si fal-
tava res, es va perdre per desquali-
ficació, al jugador Rafel Llació, in-
volucrat en una baralla amb un dels
.trillissos» Sastre, del Llucmajor.
Anotadors

Juvenils (Mobeltrans): Cesar (22),
C. Guerrero (16), A. Veny (6), IL
Boyer (4), A. X. Monserrat (4).

Juvenils (San Cayetano): C. Gue-
rrero (17), Cesar (12), A. Veny (10).

Seniors: B. Salva (19), Jordi (10),
Bernardi (10), Gaspar (8), C. Gue-
rrero (7),;. Albert (6), Pep Sánchez
(5).

III Divisió: P. J. Fullana (13), G.
Amengual (8), R. Lladó (8), M. Ju-
lià (6), M. S. Perelló (6).
Aquesta jornada

A la jornada dc dissabte els ca-
dets jugaran la darrera jornada de
lliga, a Felanitx, contra l'Ilispania,
un dur rival. Els juvenils tinclrart
també encontre aquí, contra el Lluc-
major.

Diumenge, els seniors visiten la
dificultosa pista de Lloseta, i tin-
drem la darrera oportunitat de veu-
re l'Autocares. Grimait, de 3 •a, a Fe-
lanitx, contra el Costa de Calvià.

LARRC CISTELLES
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PSOE El Grup Socialista a l'Ajuntament informa

Macintosh
Apple
	

bennasg ar

Ara pots comprar el teu MAC
a Felanitx

Fins a finals d'abril
OFERTES DE LLANÇAMENT

CLASSIC II 4/40, 	 a
CLASSIC II Color 4 40
MAC LC II 4/40 -I- Monitor 14" RGB
MAC LC III .1 40 -I- Monitor 14" RGB
IMPRESS + STYLE WRITER II

a	 149.900 IVA inclòs
a 	 164.900 IVA incle)s
a	 204.900 IVA inclòs
a	 249.900 IVA inclòs
a	 49.900 IVA inclòs

Cada compra d'un ordinador,
•	 un regal segur

Fotografia BENNASAR
Major, 5 - Tel. 580314
	

Felanitx

AARIG
C/. Convent, 37 Tel. 581844 	 FELANITX

Con motivo del DIA DE, LA MADRE, el próximo dia 2 de
mayo, le ofrecemos los productos de cosmética de la casa CHEN-
YU, con colorido primavera-verano, con un 15% de promoción
descuento y la opción al sorteo de una BICICLETA ORBEA mo-
delo «Paradise».

También puede disponer un gran surtido en REGALOS para
esta ocasión.

Entre las OFERTAS Vd. puede encontrar:
— GEL Dermo Sanex 750 255 ptas.

MISTOL 1 I. 65	 >>
LEJIA Conejo 1 1. 40

— FREGONA Vileda 95
— 	 CHAMPO Vidal Sasson 300 (todas variedades) 395

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx   

Dijous dia 29, a les 9'30 del vcspre,
A LA CASA DE CULTURA

CONFERENCIA
a chrree de

Ma JOSÉ COROMINAS
Critica d'art i sociòloga

sobre el tema

«ALGUNS CONEIXEMENTS PER A ENTENDRE ELS
COLORS I LES FORMES EN L'OBRA DE

JOAN MIRÓ»

lo 	 FELANITX

Coloms a la Sala
1-LA DIMITIT EL SECRETARI
EN FUNCIONS

Segons l'escrit de dimissió presen-
tat a l'Ajuntament dilluns a primera
hora del mati, el Secretari habilitat
Sr. Fuster ha deixat el seu chrree
com a conseqüència del nostre es-
crit de dissabte passat o així consta
al seu escrit de dimissió. Amb
aquesta decisió queda ben clar que
no ha entes l'escrit de dissabte i les
reaccions d'algun aixelebrat, que
n'hi ha, l'han fet prendre una de-
cisió precipitada.

En cap moment de l'escrit es qiies-
tiona la seva feina fins ara, ni tant
sols cl seu sou fins ara, tot l'escrit
va en relació arnb el pressupost
aprovat dia 30 passat on . s'aprovà
per part del PP-UM-IN ,la creació
d'una plaça per assessorament i
9.100.000 ptes. per assessorament
juridic i tècnic extern a l'Ajunta-
ment. Aquest fet es relaciona des
del primer fins al darrer paràgraf,
amb Finds del sou d'Interventor
que segueix cobrant un senyor que
fa dos anys clue no en fa.

Creim que hi ha altres motius en
la seva dimissió, perquè el Sr. Fus-
ter sap ben be que les contracta-
cions que s'acordaren fer dins el
pressupost no es poden fer. Potser
cis aixclebrats o altres motius han
cstat decisius. Els funcionaris no
estan avesats a veure els seus sous
pels diaris, pet-6 el Sr. Fuster sap
ben be que estan a l'abast de tot-
horn i precisament ara que el pres-

supost està a exposició pública qual-
sevol ciutaclà les pot \ 'cure. Potser
les publicarem properament i tot-
hom sabrà que cobren tots els fun-
cionaris dc l'Ajuntament i si tots
es guanyen el que les pagam, per-
que, no hem d'oblidar, que els sous
les pagam els ciutadans.

Voldriem que el Sr. Fuster recon-
siderhs la seva decisió, perquè en
cap moment de l'escrit hem donat
entendre el que ell diu. Estar a un
Hoc públic fa que sigui imprevisi-
ble la reacció de la gent, nosaltres
duim una II arga llista de reaccions
no volgudes per les quals, lamenta-
blement, hem hagut de passar. Es-
peram que reconsideri la seva dcci-
sic') precipitada.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 17: 	 11-16-22-34-36-48
C-37 11-1

Dijous 22: 	 7-9-13-15-40-47
C: 1 R-2

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

C: 12 11-8
Dilluns 19: 	 13-17-21-24-30-38

C: 41 11-7
Di mar. 20:	 10 32 33 38-44-49

C: 19 11-1
Dime. 21:	 9-10-12-23-3141

C: 32 11-0

EL PRESSUPOST, ENCARA

Una setmana més oferim alguns
paràgrafs de la intervenció del por-
taveu del Grup Socialista de l'Ajun-
tament a la sessió plenhria celebra-
da per aprovar el pressupost per a
l'any 1993.

«Alguns apartats del pressupost
apareixen sobredimensionats per tal
de quadrar un document en què les
despeses i cis ingressos han de que-
dar equilibrats. El més cridaner fa
referencia al que feis comptes in-
gressar per la concessió de permi-
sos d'obra».

«L'any passat, el 1992, varen tenir
entrada per aquest concepte quin-
ze milions de pessetes. Ens trobam
en un temps de recessió i de crisi
que afecta totes les activitats econb-
miques, i els tres mesos transcor-
reguts des que va començar el 1993
no fan més que confirmar aquesta
afirmació. Idó bé, vosaltres feis una
previsió d'ingressos per aquest con-
cepte de vint i cinc milions de pes-
setes, dal més que en cl 92. Si això
no es inflar el capitol ja me clireu
que (SS».

«En cl tema del personal també
tenim l'impressió que duis les sa-
bates girades de peu. El Partit Po-
pular, a la Sala, ha primat la gent

preclive a les seves idees i està tre-
ballant de cara a la definició poll-
tica partidista d'uns funcionaris que
haurien de tenir una sensibilitat ex-
quisida per mantenir-se, a la Sala, al
marge de cap adscripció política
concreta».

«Però el que ens deixa bocabadats
és que, després de remenar el tema
del personal i la seva sobreclimen-
sic') per part dels socialistes, ens pre
sentau un pressupost que destina
a les despeses de la plantilla
274.834.000 pessetes. I me clireu: vo-
saltres, l'any 1992, n'hi varcu desti-
nar 279.629.470 (cinc milions més) i
es veritat. Però, a hores d'ara, ja
sabeu i sabem que, d'aquests 279
milions, només en vàrem gastar
248.746.446. I així, vosaltres que heu
afirmat que «lo poc que han fet
estat posar més funcionaris» pres-
supostau, al capitol primer, 26 mi-
lions més dels que nosaltres vàrem
gastar en el 92».

«Vos, senyor Batle, practicau un
doble llenguatge. Demanau una cosa
quan estau a l'oposició i en feis una

altra quan governau. Pen!) això no
ens ve de nou, basta recordar cl cas
dc l'oficina de Correus de Portoco-
lom».




