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Diumenge comença la
Setmana de Música

Diumenge, amb un concert a car-
rec de la Banda de Música de Fe-
lanitx i les Corals «Brotet de roma-
ni» i de Felanitx, comencara la Set-
mana de Música, la que porta l'or-
dinal número 17 i que enguany per
mor del retall pressupostari assatja
nova pauta, que en podríem nome-
nar la de l'estalvi.

Ja no diu Biel Massot a la presen-
tació: «Enguany però, any de crisi,
ens trobam davant un roent interro-
gant. Si els poders públics minven
les aportacions en materia cultural
—sempre es la Cultura la primera
en sofrir els exquitxos restrictius;
mai els sous dels politics, tan sovint
abusius, injustificats i estèrils— se-

ra difícil aguantar el nivell de qua-
litat • que aquesta Setmana havia
aconseguit».

Malgrat tot però, no ens deixem
encogir per les circumstancies, i dis-
posem-nos un any més a fruir del
programa, que ens ofereix aquest
cop el Centre Cultural, a qui ha to-
cat de rellevar —en temps de va-
ques magres— el Patronat de Mú-
sica.
En aquest mateix número troba-

reu el catàleg sencer de la «Setma-
na de Música», al qual no li man-
quen, certament, caires suggestius.
A fruir, clones, d'aquests set con-
certs que durant quinze dies alegra-
ran el nostre poble.

Miguel Rim canditipt al Senat eš PS1B (PSOE)
A finals de la setmana passada el

Consell Politic del Partit Socialista
de les Tiles Balears (PSOE) va apro-
var les llistes de candidats per al
Congres i el Senat, de cara a les
properes eleccions de dia 6 de juny.

Entre aquests candidats hi figura
en Miguel Riera, qui juntament amb
Antoni Garcias integra la llista del
Senat per Mallorca.

Per Balears són cinc els escons
assignats a l'ens de representació

territorial, dels quals tres correspo-
nen a Mallorca, dos que han de sor-
tir per elecció i un que ha de ser
designat pel Parlament.

Joan Mesquida Ferrando, secreta-
ri d'organització del PSIB, manifes-
f que les persones que aniran a les
llistes, s'han obtingut per votació,
tot respectant les propostes presen-
tades per les distintes agrupacions
i per la reunió de l'executiva ba-
lear celebrada dies abans.

Multitmelinaria troLada te
Donants de Sang a Felanitx

Diumenge passat l'ampla nau del
Convent de Sant Agustí dona sopluig
a prop d'un milenar i mig de perso-
nes que, vingudes de tot arreu del
migjorn de l'illa i al reclam de la
Germandat de Donants de Sang de
Mallorca i el Banc de Sang de les
Balears, protagonitzaren un aplec
on es dona compte de l'evolució de
Ia Germandat dels assoliments i fu-
turs objectius daquest b'enemèrit
collectiu.

La trobada s'inicià amb una Eu-
caristia concelebrada presidida pel
rector de la Parròquia Mn. Serra, a
la qual balla l'oferta un grup de
l'Escola de Ball Infantil i Juvenil de
Felanitx. Tot seguit tres grups de la
Coral Aucellets interpretaren algu-
nes cancons sota la batuta de Miguel
Perelló.

El vicepresident i responsable de
trobades, Antoni Burguera, fou qui
dona compte dels avanços de la ins-
titució en materia d'associats —ac-
tualment uns 3.300—, que han aug-
mentat en més de 160 des de la dar-
rera trobada. També informà dels

nous collaboradors i quantifica els
donants que han superat les 10 i les
25 extraccions, als quals els foren
entregades les corresponents insig-
nies i credencials. I per últim foren
lliurades unes plaques d'agraiment
als ajuntaments dels nobles assis-
tents, a diversos grups collabora-
dors i a tots els mitjans de comuni-
cació de la zona.

El Batle de Felanitx enceta el torn
de parlaments i en breus paraules
ressaltà la lliçó de solidaritat dels
donants i la meritória tasca desple-
gada per la Germandat. Victor Gis-
tau, president de la Germandat, des-
crigué la labor realitzada al llarg
de vint anys per aquest collectiu,
que ha passat, enguany precisa-
ment, d'esser deficitari a autoabas-
tir-se, i àdhuc a poder cedir plasma
a d'altres comunitats. Dur ant
aquests vint anys l'entitat ha cana-
litzat uns 70 mil litres de sang i ac-
tualment disposa d'ordinari d'una
reserva suficient per cinc o sis dies.
Per últim el director general de Sa-
nitat Bartomeu Cabrer destaca i'al-
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Es veia venir, però no se sabia exactament quan: Dimarts, dia 13
d'abril, sortí el decret de dissolució de les Corts Espanyoles i automàtica-
ment quedaren convocades les eleccions per al proper dia 6 de juny. ¿Què.
es el que mogué el president del govern espanyol a convocar les eleccions
abans de la Tardor, que era quan finalitzava la legislatura? Observant el
panorama politic, no resulta gens difícil ficar-se en la pell del senyor Gon-
zalez i adonar-se'n que rúnica sortida política que tenia, era la de la passa
endavant, la de convocar eleccions, tot i el risc —politic— que aim') suposa.

Els motius oficials que s'han fet públics per justificar la convocatória,
no poden amagar altres realitats. No ha d'oblidar-se que, precisament en
el mes de març, el PSOE aconseguí la majoria absoluta al Congrés de Dipu-
tats, després de la fusió Euskadiko Ezquerra-PSOE. En el temps que
quedava de legislatura, el govern de Gonzalez ja no tenia cap necessitat de
cercar el pacte o el consens amb cap partit, per treure endavant lleis com
la de lloguers urbans, de vaga, del Banc d'Espanya, de les fundacions, dels
collegis professionals i de les assegurances privades; reformar els regla-
ments del Congrés de Diputats i del Senat, i nomenar el nou Defensor del
Poble. Cert es que, de temps real, a la legsilatura li'n quedava ben poc,
comptant les vacances estiuenques, però sens dubte sobrava temps per
treure endavant més d'una de les iniciatives abans anomenades. La «cris-
pació política» que es dona des del primer moment com a argument justi-
ficador de la convocatória electoral, no es suficient motiu per una decisió
de tanta trascendencia. Els motius que poden haver jugat en favor de la
decisió del president del govern espanyol poden haver estat aquests:

Primer. Vista la pérdua de vot i de credibilitat política dels partits so-
cialistes d'Europa, concretament italià i francês (sense comptar el stiec;e1
britanc, el portuguès o el grec), convocar eleccions abans que la imatge
del partit es deterioras més.

Segon. Pcsar ordre dins del propi partit, per a la qual cosa el mateix
Gonzalez s'ha fet amb tots els poders que li corresponen en el partit i que
li permeten controlar les llistes electorals. La més que probable pèrdua de
la majoria absoluta del PSOE en les eleccions del 6 de juny, permetrà una
reordenació interna del partit 4 ferma absolutament natural, sense haver
d'utilitzar mesures que encara afegirien flies llenya al foc dels escàndols
que darrerament arrossega el PSOE.

Tercer. Evitar el desgastarnent politic que al PSOE li produeix en
aquests moments l'actual situació económica i , sobretot, l'alt index d'atur.

Quart. Descarregar una part important de les responsabilitats politi-
ques i econòmiques que suposaran la convergencia amb la CEE, en altres
partits, especialment si, tal com diuen les enquestes, cap partit no obtin-
drà la majoria absoluta.

Cinquena. Acabar amb la guerra d'enquestes sobre la intenció de vot,
que començaren amb les dades obtingudes pel CIS en el mes de novembre,
i que no haguessin servit, d'ara fins el mes d'octubre, més que per a rebai-
xar de forma progressiva la intenció del vot en favor del PSOE.

Tots els partits politics tenen, com a principal meta, la seva perma-
nencia en el poder, però quan els projectes innovadors s'acaben, aquests
mateixos partits acaben convertint-se en simples gestors-administradors
que no són capaços d'aportar idees noves a la societat que els ha encarre-
gat el govern. Al PSOE li ha passat això. Després de deu anys de governar
l'Estat, sembla haver entrat en un cercle monòton, buit d'idees innovado-
res, projectes engrescadors i motivacions reformistes. Pens, fins i tot, que
en aquests moments potser al PSOE li faria més illusió perdre la majoria
al Congres de Diputats, que tornar guanyar les eleccions, simplement per
«prendre unes vacances politiques», per a recarregar noves energies i per
reordenar un partit que ja ha deixat de ser el que era fa deu anys i ha
estat massa tocat darrerament per  escàndols.

Tanmateix l'únic que sap realment per què ha convocat les eleccions
el proper 6 de juny es el senyor Felipe Gonzalez. El que poguem pensar els
altres són pures especulacions i ja se sap que, tal com succeeix a les pellícu-
les, «qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidencia».

' Antoni Roca

delegacions loças, interptetà a la
sortida de l'acte algunes peces del
seu repertori, mentre I Cpstat del
Convent s'oferia un refrigki l que in-
terrompé sobtadanwnt un fort rui-
xat. wou

ta missió dels donants a favor de
qui per diverses circumstancies es
troben en perill de perdre la vida.

La Banda de Música, que havia
amenitzat l'arribada de les distintes
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Dis. 1 St. Josep Obrer
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Dim. 4 St. Porfiri
Dim. 5 St. Angtoil, màrtir
Dij.	 6 St. Lluci
Div. 7 Sta. Flavia

LLUNA
Lluna plena dia 6

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Felardtx-Portoe9lom: Dies fei-
ners, a les 7, 9 i 17 h. Diumen-
ges i festius, a les 9, 1230 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a• les 7'30, 930 i 17'30. Diu-
menges i festius, a les 9'30, 13 i
1815 h.

Felanitx - Cala d'Or: Dies lei-
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 11'15 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(nomes dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 • 580080
Servet medic d'urgències
Guardia Civil
Servei de grua

Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

Peugeot 205 GR	 PM-AB
Ford Eseorcl 1.6	 PM-Y
Ford Orion Dies. 	 PM-AD
Citroen Visa GTi	 PM-AD
Opel Corsa City	 PM-BD
Renault 11 GTL	 PM-AL
Peugeot 205 Jun. 	 PM-AY
Talbot lIorizon	 PM-U
Volgswagen Polo	 .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
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mateu Benroisar Sana')
PRIMER PRESIDENT QUE FOU DE LA 1.1„Alt DE L'INSERSO DE FELANITX

va morir a Felanitx, el dia 21 d'And de 1993, a l'edat de 86 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia

Ii .Iunta de Govern d'aquesta Llar convida a la in 	que se celelirara, diumenge
dia 2 de ni:6g, a les 8 del vespre, a l'església parroquial ile Salit Miquel.

matou Bordoy Soler

va morir a Felanitx, dia 20 d'abri' de 1993, a l'edat de 81 a nys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicciô Apostòlica.

Al cel sia

La seva esposa Margalida Roig Adrover; cunyats Marti Xa mena Ramon i Maria Barceló 13or-
doy; nebots, cosins i els altres parents vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres
pregaries.

Casa inorttiõria: C. Rocaberti,

2	 - 2,
	 FELANITX

FELANITX
Sain:mari d'intiressos locais

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

!LA SAJ A
INFORMA

ABOCADORS
La Policia Local ens informa dels

abocadors controlats:
Abocador Creu de Sant Salvador.
Abocador d'Es Collet.
Abocador del camí de Ca Na Mes-

guida.
Abocador del camí de l'Institut

Verge de Sant Salvador.
Abocador Camí de Son Duni.
Abocador carretera de Cas Con-

cos (Gravera devora el torrent).
Es conserven nets els tres primers

i necessiten repassar els altres tres.
Es demana, com sempre, la collabo-
ració ciutaclana tant en la detecció

de deixalles com en manteniment
del nostre entorn net.
RECOLLIDA DE FEMS

Malgrat que el dissabte dia 1 de
maig, es festa, es procedirà a la re-
collida de feins el divendres dia 30
d'aquest mes.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCI

Acordat per l'Ajuntament Ple, en
sessió extraordinaria de data 27
d'abril de 1993, l'aprovació del plec
de condicions per a la concessió de
les instaltacions temporals a la plat-
ja, de Cala Marçal i Cala Ferrera
d'aquest Terme Municipal, mitjan-
gant tramitació urgent, pel present

s'anuncia que fins el dia 6 de maig
es podran presentar reclamacions
front al plec de condicions i fins el
dia 11 de maig es podran presentar
les ofertes optant al concurs de refe-
rència.

Felanitx, 28 d'abril de 1993.
El Batle,

Antoni Grimait Mas

Floristería Cristina
PORTOCOLOM - Tel. 824666

X ANIVERSARIO
Les recuerda que para el próximo 2

de mayo, DIA DE LA MADRE, dispondrá
de un extenso surtido en flores, centros,
plantas etc.
SABADO, ABIERTO TODO EL DIA Y DOMINGO SOLO POR LA

MAÑANA.



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

XVII Setmana de Música a Felanitx
Mes de maig de 1993

Diumenge dia 2
BANDA DE MÚSICA DE FELANITX - CORAL «BROTET DE
ROMAN!» - CORAL DE FELANITX.

Auditori Municipal, a les 21'30 h.

Dijous dia 6
QUINTET DE L'ORQUESTRA SIMFONICA DE BALEARS.

Casa de Cultura, a les 21'30 h.

Divendres dia 7
QUARTET BALEAR.

Casa de Cultura, a les 21'30 h.

Diumenge dia 9
RECITAL A CARREC DE MARC VAQUER (Tenor)
i XAVIER CARBONELL (Clavicèmbal).

Casa de Cultura, a les 21'30 h.

Dijous dia 13
AMICS DEL CANT GREGORIA.

Capella de la Providência, a les 21'30 h.

Divendres dia 14
OPERA «LA CAMBIALE DI MATRIMONIO»
a càrrec dels alumnes d'EULALIA SALBANYA.

Auditori Municipal, a les 21'30 h.

Diumenge dia 16
CAPELLA MALLORQUINA:

Auditori Municipal, a les 21'30 h.

PATROCINEN:
Ajuntament de Felanitx, Conseil Insular de Mallorca
i «Sa Nostra» Caixa de Balears.

Ca e
CALA D'OR

Siurell Moda
Perruqueria nova imatge

MODA
presenten

ma ESTIU 93
REPORTATGE TELEVISIÓ FELANITXERA

DIES 4 i 6 DE MAIG

A LES 21'30 h.

FELANITX 	 3

En rviateu Maio'
Despi es d'una malaltia que el por-

ta en uncs setmanes al traspàs, ens
deixà dimecres de la setmana pas-
sada, En Mateu Bennassar Sans6
(Maiol), que comptava aleshores 86
anys.

Qui va conèixer en Mateu Maiol
de jove i ha seguit d'aprop la seva
trajectòria vital, en rigor no pot ig-
norar uns aspectes de la seva per-
sonalitat que incidiren de manera
ben positiva en el devenir de la col-
lectivitat felanitxera i que, ara que
ens ha deixat no poden restar a l'o-
blit. Obviament ens hem de remun-
tar molts anys enrera i fer-nos car-
rec d'un ambient social molt dife-
rent però, al cap i a la fi, precursor
i engendrador de l'actual. Mateu
Benniissar fou una persona de qui
es pot dir que va fer poble. Des de
!a senzillesa d'una formació perso-
nal molt condicionada en aquelles
saons per les discretes possibilitats
de l'estament mitjà, no dubta de po-
sar les seves aptituds al servei de la
collectivitat per tal de millorar-la
sempre i fer-la avançar per la via
de la convivència i el progrés.

El veim, doncs, de molt jove, al
^ap de la Congregació Mariana, des
d'on no solament treballa pels ob-
jectius estriétament religiosos de
l'associació, sine, que ajudà a eixam-
plar-los vers els camps de lo social
i cultural. En aquest sentit fou un
ardent impulsor d'activitats, d'entre
les quals, i només a títol de testi-
moni, en citarem la secció d'Explo-
radors (grup excursionista) i una
Escola de Treball que a la década
lels anys 30 desplega una funció so-
cial i de formació professional prou
important.

Encara es present a la memòria
de tots la seva collaboraciO directe

els primers anys de la Llar de
'a Tercera Edat, de la junta gestora
de la qual en fou president, i al
front de la que continua per espai
d'uns quants anys un cop constituï-
da la Junta de Govern, esmerçant-
hi els millors anys de la seva jubi-
lació.

No és la meva intenció fer un re-
compte exhaustiu de la seva activi-
tat social ni dels seus trets humans
que, n'estic segur, el seu tarannà
humil i discret rebutjaria, per() crec
que es just de deixar-ne constancia
en que només sia amb aquestes
breus pinzellades.

Descansa en pau, amic Mateu, el
teu bon record restarà sempre pre-
sent entre nosaltres.

T.

L'Ermità Nofre
Di jous de la setmana passada, va

morir a l'ermita de la Trinitat de
Valldemossa, l'ermità Onofre de la
Mare de Déu de Sant Salvador, en
el món, Macia Vicens Garcies, de
Can Guingaia.

L'ermita Nofre era de Felanitx, i
a l'hora del seu decés cluia 56 anys
de vida religiosa, ja que ingressa a
la congregació, juntament amb al-
tres dos felanitxers, pel gener de
l'any 37 i prengué l'habit pel juliol
del mateix any. Els anys 1938 i 1941
professa temporalment i perpétua,
respectivament, i al llarg de la seva
vida eremítica passa per Betlem

d'Artà, Bonany i Valldemossa. En
distintes ocasions exerci el càrrec
de superior.

La permanència en el si de la con-
gregació de Sant Pau i Sant Antoni
fou motiu constant d'enriquiment es-
piritual, tant per a ell mateix com
pels seus germans, car dona testi-
moni incessant d'entrega al proïsme
i de confiança en Deli, sobre tot a
través de l'oració.

Pere) l'ermita Nofre tenia unes al-
tres virtuds que l'acompanyaren to-
ta la vida. Era d'un tarannà extra-
orclinariament alegre i sabia conta-
giar la joia al seu voltant. Abans
d'entrar a l'ermita era el primer a
l'hora de fruit de les festes i ro-
miatges i les seves cames falague-
res no s'aturaven mentre hi havia
ball. Durant anys encarna la figura
saltirona de Sant Joan Pell:5s, cosa
que ens feren remembrar les notes
de la tonada santjoanera a les exé-
quies que se celebraren per l'ermità
a la nostra parròquia.

Descansi en pau l'ermità Nofre i
rebin els seus familiars i la congre-
gació la nostra viva condolència.

Club d'Atletisme Opel
Felanitx
CAMPIONAT DE BALEARS
DE (IRAN FONS

S. Adrover, ler. classificat
Dia 4 d'abril se celebrà a Eivissa

el campionat de Gran Fons per atle-
tes veterans. En una distancia de 20
kms. i una participació de 36 atle-
tes quedaren classificats en primer
lloc Sebastià Adrover, i en el cinquè
Victor Martinez.

CURSA A 1,L)sETA
Els llosetins organitzaren una mi-

lia (1.609 m.) a la qual hi participa-
ren nombrosos atletes. Els del nos-
tre club se classificaren així:

Ir. Sebastià Adrover, Veterans B.
4t. Francesc Páramo, Veterans A.
6è. Victor Martinez, Veterans A.
10è. Francesc Algaba, Sénior.

('RSA VALLDEMOSA PALMA
Dia 25 d'abril va tenir lloc la po-

pular cursa Valldemossa-Palma. Els
nostre atletes quedaren de la se-
gtient forma:

lr. Sebastià Adrover. Supervete-
rans.

6è. Victor Martinez, Veterans.
76. Francesc Paramo, Veterans.
136. Miguel Nadal, Sênior.

M.A.C.

Agraïment
Na Margalida Roig Adrover,

juntament amb els seus fami-
liars, davant les nombroses
manifestacions de condol re-
budes amb motiu de la mort
de Mateu Bordoy Soler i en la
impossibilitat de correspondre-
les totes personalment, ho vol
fer per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

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



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

LLAR DE LA TERCERA EDAT DE L'INSERM)

Exposició-Concurs
de Flors i Plantes

DIES 8 I 9 DE MAIG, A LA CASA DE CULTURA

ENTREGA DE RAMS: Dia 8, de les 10 a les 13 h.
INAUGURACIÓ: Dia 8, a les 19 h.
ENTREGA DE PREMIS: Dia 9, a les 21 h.

Bar Restaurant OASIS
Els comunica que es troba de bell nou

OBERT i els recomana la seva
especialitat en:

- Tapes variades
- Caragols
- Marisc
i vos ofereix [per encàrrec):
- Aguiat eivissenc de Peix.
- Porcella i Xot rostits

Nova Direcció
_C. Assumpció, s/n. 	 Portocolom
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FELANITX

El 50è aniversali d'En 13iel s'Escolk ,

Canvis a la comunitat de
Germans Fossors

Recentment hi ha hagut canvis a
la comunitat de Germans Fossors de
Felanit, Fra Alberto, que portava 4
anys de su peri or al nostre cementi ri,
ha estat destinat a Guadix,
i el germa Florentino s'ha incorpo-
rat a la casa de Logroño.

Consegiientment han estat desti-
nats a Felanitx, Fra Hermenegildo,
amb el càrrec de superior —també
es actualment el superior general
de la congragació—, Fra Rafael i
Fra Manuel.

Desitjam a la nova comunitat que
els sia grata la nostra població a
l'hora que acomiadam als bons
amies Alberto i Florentino.

El Grupide Teatre de Campos
Dissabte passat, a l'Auditori, el

Grup de Teatre de Campos ens oferí
Ia comédia de Lluís Segura «Don
Ventura veranea», en una versió se-
va molt encertada, la direcció de la
qual fou a càrrec del nostre 'misa
Antoni Picón.

Els actors donaren prova de les
seves bones aptituts i la seva feina,
al costat d'un muntatge i direcció
prou reeixits, ens va permetre de
gaudir d'una vetllada teatral molt
agradable.

Curs Studia
Dimecres dia 5 de maig, a les 9'30

del vespre, a la sala d'actes de Sant
Alfons, el P. Antoni Oliver, C.R., ex-
plicarà la darrera lliçó del curs:
«Relació amb Déu (oració), segons
el nou catecisme». - • •

Germandat de Donants de Sang
de Mallorca

EXTRACCIONS
Es comunica a tots els interessats,

que la Unitat Mewil d'aquesta Ger-
mandat es desplaçarà a Felanitx els
propers dilluns i dimarts (dies 3 i
4) i que de 17'30 a 21 hores, proce-
dira a fer extraccions en el Centre
de Salut.

Pluja
La pluja registrada durant el pas-

sat mes de marc fou la següent:
Dia 12, 	 0'5 litres
Dia 13, 	 1
Dia 14, 	 1.7 »
Dia 15, 	 0'2 »
Dia 24, 	 0'2 »
Total del mes, 3'6 litres per me-

tre quadrat.
El mes d'abril, sobre tot a les aca-

balles ha estat más pròdig en aigua
i, encara que un poc tard, alguns
ruixats han vengut a paliar la se-
quera que patien els nostres camps.
Aquestes han estat les precipita-
cions registrades:

Dia 4, 	 0'4 litres
Dia 14,	 5'5
Dia 15, 	 6
Dia 16,	 0'2
Dia 17,	 0'7
Dia 24,	 11'2
Dia 25, 	 6'3

Col.legi cSant Alfons»
Es fa públic que el termini de ma-

tricula pel proper curs 1993-94, res-
tara obert dels dies 1 al 15 de maig.
Es podrà formalitzar els dies lectius
de 9 a 12 i de 15 a 17 h. a la secreta-
ria del centre.

S'adverteix que nomes hi ha pla-
ces disponibles pel primer nivell
d'ensenyança primaria.

La Banda de Tambors agraeix
La Banda de Tambors den Rafel

Simonet vol agrair públicarnent al
Delegat de «Sa Nostra» a Felanitx,
Sr. Xamena, l'obsequi d'unes cami-
setes per als seus components.

Moltes gracies.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

BENEDICCIÓ DELS FRUITS
Demà diumenge dia 2, a les 6 de

la tarda, a l'oratori del Calvari, Mis-
sa solemne i benedicció de fruits.

vida social
BODA

Dissabte passat horabaixa, en el
Santuari de Sant Salvador, s'uniren
en matrimoni els joves Pere Ignaci
Obrador Vidal i M.a Glória Cercla
Capó. Beneí l'enllaç i celebrà l'Eu-
caristia Mn. Joan Cerda, oncle de
la nuvia.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Rafel
Obrador Bou i D.a Maria Vidal Ver-
ger; D. Macià Cercla Vicens i D .

Catalina Capó Martorell.
Testificaren l'acta matrimonial,

pel nuvi el seu germa Salvador, An-
dreu Capó, Cristòfol Coves i els seus
amies Macià Lladó i Sebastià Hisa-
do. Per la nuvia ho feren els seus
germans Polita, Miguel Angel, Se-
hastia i Maties i la seva padrina de
fonts, Paquita Fernández.

Després de la cerimónia, familiars
i convidats es reuniren en un sopar
que fou servit en el restaurant César
de Portocolom.

Enviam al nou matrimoni la nos-
tra rués cordial enhorabona.

NECROLÓGICA
El passat dia 20, descansa en la

pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
81 anys, havent rebut els sagra-
ments, Don Mateu Bordoy Soler.
D.e.p.

Enviam la nostra més sentida con-
dolència als seus familiars i d'una
manera especial a la seva esposa
D. " Margalida Roig.

VENDO NIOTO YAMAHA
1.7.11 600 PM-BL, pocos  kilómetros.
Informes: Tel. 580703 (boras oficina)

Una Eucaristia solemne, concele-
brada per més d'una dotzena de sa-
cerdots, presidida pel Vicari Episco-
pal i seguida per una multitud de
fidels, que ompliren el temple, cons-
tituí el bessó de la festa dels cin-
quanta anys d'escolà d'En Biel Ra-
mis Nicolau. Una festa digníssima,
amb la qual el clergat i la feligre-
sia expressa la seva estimació a l'a-
còlit de la manera niés genuina en
que podia fer-ho.

La celebració tingué alguns de-
talls evocadors de la litúrgia esplen-
dorosa d'altre temps, la nostalgia
per la qual mai no ha dissimulat En
Biel i que cobra un punt d'expecta-
ció quan ell va escometre la lectu-
ra de l'epístola entonant el «Lectio
epistolae»... i, seguí després en la
nostra llengua.

El Cor Parroquial, l'orgue i l'altar
fumat, donaren solemnitat a la pre-
garia eucarística i a l'homilia Mn.
Umbert dedica, naturalment, parau-
les d'agraiment i estímul a l'home-

na tjat.
Després de la missa, en Biel va

rebre uns obsequis commemoratius
de part de la parròquia, de la Llar
de la Tercera Edat, del grup parro-
quial de joves i dels seus familiars,
així com el calorós aplaudiment de
tots els assistents, a tot el qual va
c_orrespondre amb unes emocionades
paraules d'agraïment.

Finalment, a les dependencies de
la Rectoria, fou oferit un refrigeri
als assistents.

Una vegada més, Biel, enhorabo-
na.

NECESITO EN ALQUILER PLAN-
TA BAJA en Felanitx: Zona Pal-
meras-Campos-R. Llull.
Informes: Tel. 820685 (María).

SE ALQUILA PISO en P. Ramón
Llull. 5 dormitorios.
Informes: Tel. 580133.

Dia 26, 	 12'2
Dia 29, 	 93'5 »
Total lins aques-kt lIata,--64i litres.



Vetliad3 memorable (l'entrega de trofeus de
Futbol Sala

•

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-
NES, etc.

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

Fotos Jaume Monserrat
Tel. 581156	 C/. Santueri, 88	 Felanitx

Foto estudio y reportajes
PONE A SU DISPOSICION

Servicio fotocopias en color
Originales y disefios en camisetas
Murales en 16 folios DIN A 3
Revelados en 30 min.
Todos los servicios.
Copias de negativos en 4 min.
Carnet al instante.

FABRICACION PROPIA
Entrega inmediata.

FELANITX

La 1H Va!ta Cidsta a Mallorca de la Gent Ran

Amb un poc d'avanç respecte al
curs de la competició, degut a que
l'aima mater Marino Talavante se
n'haurà d'anar a complir el servei
militar, se celebrà dissabte passat
l'acte d'entrega de trofeus corres-
ponents a la temporada present,
,dins la gran familia del futbol sala
felanitxer.

L'esdeveniment anã associat a un
sopar multitudinari —mes de quatre-
centes persones— que tingué lloc en
el restaurant Es Cantó, en el que,
.allots. pares, directius, preparadors
i collaboradors, amb la inestimable
presencia del president i el secreta-
ri de la Federació Balear de Futbol
:Sala, Jaume Mercadal i Jose Luis
Ruiz i del regidor d'esports de l'A-
juntament Juan Ruiz —que ostenta-
va alhora la representació del CIM--
gaudiren d'una vetllada de fraternal
convivência i d'exaltació esportiva,
durant la qual es féu el repartiment
de trofeus i distincions.

Aquesta temporada el Club de
Futbol Sala ha mantingut onze
enuips, pertanyents a set catego-
ries, ha aconseguit federar un equip
femení i ha estat present darrera-
ment a la III Copa d'Europa de
Clubs, tot lo qual demostra l'empen-
ta i entusiasme que l'inspiren. El
quadre tècnic está format per Ma-
rino Talavante, Pep González, Julià
Corchado, Xesc Blanco. Pere Juan,
Antoni Prohens, Tófol Fontanet, Fe-
derico Hinarejos, Tomeu Gari, Joan
S. Picornell i Aina M.a Capó, així
com per un delegat per cada equip.

La festa, tot i que un batalló de
mes de cent allots es mal de gover-

nar, va transcórrer en un ambient
molt agradable i s'afanyaren perque
fos aixi els preparadors i delegats
d'equips, que ho disposaren tot fins
al darrer detail perquè sortis Rua.

A l'hora del repartiment hi ha-
gué trofeus per als diferents merei-
xements, aixi com distincions pels
nombrosos collaboradors. La Fede-
ració Balear de Futbol Sala, per
mans del seu president, feu entrega
d'una artística placa a Marino Ta-
lavante en reconeixement a la seva
admirable tasca en favor del futbol
sala. Parlaren, el President Sr. Mer-
cadal i el regidor Sr. Ruiz. Aquest
darrer, tot i que va reconèixer el
Poe suport donat per l'Ajuntament a
aquest deport, va prometre dedicar-
li mós atenció en el futur. 

Blocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 24:	 7-95-96-27-42-44
C-3 R-7

1)ilious 29:	 19-16-3.5-3841-48
C: 3711-1

Bono Loto
0.1Mt

Divendres 23:: 9-10-14-93-97-98
p : 30 11-5

Dilluns 26:	 10-19-25-30-32-41
C: 23H-2

Di ma r. 27: 2	 4-16-23-26-4.5-48
C: 21 11-9

Nine. 28:	 10-25-39-10-43-47
C: 22 R-9

Di -v se la
quarta i darrera etapa de la III Vol-
ta Ciclista a Mallorca de la Gent
Gran, amb meta final a Felanitx.

Poc passades les 6 del capvespre,
els vint-i-tres participants de la pro-
va arribaren a la nostra Llar, on fo-
ren rebuts pel Director Provincial
cl'INSERSO Antoni Contesti, la Con-
sellera d'Acció Social del CIM Joa-
na Vidal, el batle de Felanitx Antoni
Grimait, el president de la Federa-
ció d'Associacions de la Tercera
Edat Rafel Socias, els regidors Ma-
ria Binimelis, Juan Ruiz i Rafel Bar-
celó, els delegats de «Sa Nostra» i

Caixa» Srs. Xamena i Gomis,
així com representants de les juntes
de la Tercera Edat dels pobles del
migjorn.

Els corredors, que culminaren la
prova amb una gran satisfacció i
amb el propòsit de repetir-la l'any
que ve, reberen de mans de les au-
toritats els trofeus, o credenciais, to-
ta vegada que la prova no tenia ca-
rácter competitiu.

Recordam que l'itinerari d'aques-
ta volta, que s'inicià dimarts dia 20,
fou el següent:

1." Etapa: Campos-Santanyi-Fela-
nitx-Manacor-Porto Cristo i Cala Mi-
nor.

2." Etapa: Cala Millor-Son Serve-
ra-Artà-San Serra de Marina-Mana-
cor-Sant Llorenç i Cala Millor.

3." Etapa: Cala Millor-Manacor-
Petra-Sant	 Joan-Montuiri-Pina-Al-
gaida-Llucmajor i S'Arenal.

4." Etapa: S'Arenal-Llucmajor-Por-
reres-Felanit x.

L'organització, que fou excellent,
aná a chrrec de la Llar de la Terce-
ra Eclat de Felanitx i el patrocini
del Conseil Insular de Mallorca.

Els corredors participants han es-
tat els següents: Julià Ballester,

Bernardi Barceló, Mateu Barceló,
Gabriel Bonnin, Damià Cladera, An-
toni Collado, Josef .) Esteva, Josep
Forteza, Mateu Galmós, Rafel Gar-
cia, Joan Gelabert, Bartomeu Gomi-
la, Sebastià Juan, Bernat Juliii, Ja-
cobo Keller, Maties Lladó, Francesc
Manresa, Andreu Mas, Miguel Mu-
let, Tomás Ordinas, Miguel Rigo,
Miguel Serra i Miguel Vich.

Per cert que alguns d'aquests cor-
redors han partit cap a Suïssa per
a participar a una volta cicloturis-
tica.

Rafe! Joan, Trama a
Barcelona

Dels carrers que corren, fonent-se
a la sórtida dels portals, i dels inte-
riors Vé: socarrim escaldat, que hu-
miteja les clarors tenebroses rega-
limants de sucs essencials, que ves-
sà per a tots nosaltres sobre la pelt
de les teles el pintador groc de La
Vila, a les terres empedresfaltades
de la ciutat de Barcelona. Esgarrin-
xades de l'enllumenament vital i del
constant refregar pels esquerps sos-
tenuttos retinguts a dintre i penjats
a l'enfront, exposats als ulls, fent-se
Ia fosca nit de la Barcelona elèctri-
ca, illuminada per la Negra d'ossa-
de de ferro i carn de test, venerada
al finestral Món-ull dels verds es-
quius, i flames de neon entubat, la
congelació del glae, o la fi dels
móns, als ulls del judici, fum i nit a
Ia torre. i cua d'atraccions, estel ne-
gre que es menja la claror de la
llum banyada, carrer estret petrit-
xol, vuit, TRAMA, fins I'll de maig
1993..

Toni 11:m0

Clínica Dental Infantil y Adultos
—ODONTOPEDIATRIA. ORTODONCIA INTERCEPTIVA.

PREVENCION DE CARIES y CORRECCIÓN DE MALPOSIONES

—ESTETICA DENTAL. PROTESTS FIJA. IMPLANTES.

Prevención de cáries y enfermedades de las encías.

SEGUROS: IMECO — ASISA — PREVIASA — NVOMEDIC
— 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



mo ya es tradicional lleva la firma
del pintor universal MIQUEL BAR-
CELO, si no me equivoco ha pinta-
do con su peculiar estilo una Ian-
gosta una virguería. ¡Faltaría más!

a Según mi confidente el pasado
sábado los que asistieron a la RE-
PRESENTACION TEATRAL q u e
había organizado el «CENTRE CUL-
TURAL» en el AUDITORI MUNICI-
PAL se lo pasaron fetén con la esce-
nificación de la obra de LLUIS SE-
GURA MIRO, la conocida, «DON
VENTURA VERANEA», por el
«GRUP DE TEATRE» (Antics alum-
nes del Collegi FRA JOAN BALLES-
TER) de CAMPOS, que bajo la ba-
tuta de ANTONI PICON supieron
imprimir a esta comedia costum-
brista un nuevo aire, más divertido
—si cabe— que el original concebi-
do. A destacar las actuaciones de
MERCÊ ENRIQUE, GUIEM GI-
NARD y NOFRE MAS, si bien todos
rayaron a gran altura. Una Ilitstima
que hi hagués un sopar de futbito
toe va restar concurrència a l'acte.

• Esta semana los lectores de
S'Horta deberán ser tolerantes si la
información deportiva es deficiente.
Pasa, que el amigo Rafel Roig, que
és el repórter habitual, se lo está
pasando pipa allá en Hong Kong i
Bali. En este caso, y parafraseando
a Enrique IV, también popríamos
decir que «oriente bien vale una cró-
nica de menos».

• Indignació a tot PALMA i
arreu de l'Illa per l'atemptat que
sofrí l'ESTATUA de JAUME MIR
installada a la Plaça MAJOR. L'es-
cultura «ICARO», obra concebuda
pel felanitxer com projecte «Per l'a-
mor a l'Art». Una tropelli a, que no-
més pot fer una gent barbara. Al-
guns havien protestat per aquest
desnu masculí. I això pasa a Palma,
ciutat cosmopolita, la capital de la
Cultura. Senzillament Ilamentable!

• A «SA BARRACA», el restau-
rante de Cala d'Or del amigo Mi-
guel, cenaba el otro día RITA PA-
VONE, a base de exquisito pescado.
Por cierto, a su hija CATALINA
MAYOL, una artista (streaper), le
han propuesto intervenir en la SE-
RIE DE TELEVISION que está ro-
dando una PRODUCTORA ALEMA-
NA para una de las principales ca-
denas de televisión de aquel País.
Una serie que se está rodando en el
Club de Vacaciones «Robinson».

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

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

ES DON EN CLASSES I ESPAN YOL
A LEMAN)" i ANGLES. Cursos in-
tensius, individuals i en grups.
Inf.: 'rd. 581156

I.

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

Horari que regira a partir de l'l de ',wig 1993
DIES LABORABLES:

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

DIUMENGES I FEST1US:
Felanitx - Portocolom: 9'00 - 1230 - 17'00.
Portocolom - Felanitx: 930 - 13'00 - 18'15.

Carnicería MARI CARMEN
C/. Cristòfor Colom, 17	 Tel. 825005	 PORTOCOLOM

Recuerda a sus clientes y público en
general su extenso surtido en: Corderos,
Lechonas, Ternera, Pollos camperos, etc.

Y QUE TODOS LOS PRODUCTOS CARNICOS QUE VENDE-
MOS EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO PROCEDEN DE NUES-
TRA COMARCA.

FIAMBRES POR ENCARGO

CALIDAD A BUEN PRECIO	 VISITENOS

FELANITX

Autocares

GRIMA
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tots els partits principals te-
nen moltes ganes de guanyar les
eleccions. Tots prometen molt. Pere)
ningú d'ells no pot donar garanties
de solucionar els problemeSliue tra-
vessa el país; més que profundizar
en el mal que pateix la nmi.ra eco-
nomia, els líders es desprestigien
uns als altres i a l'hora de la veri-
tat tiren la pilota fora per perdre
el temps. La gent ja n'esta farta...
I pensau que només estam a finals
d'abril, encara ens queda tot el
maig i part del juny... Tot això i
Inés ens queda de sofrir. Quin fas-
tic!

• El C.D. FELANITX sucumbió
en el feudo del líder, el POLLENÇA,
por TRES a UNO; el gol de PO-
RRAS no baste') para sacar algo po-
sitivo, pero lo que no hizo el equipo
de «Bussi» de cara a la permanen-
cia, lo hizo el CALA D'OR --com-
pletamente deshauciado— al vencer
al ALARO por un contundente TRES
a CERO. Un favor como una casa
de grande. Gracias a Colau Veny,
Fil... y compañía, el Felanitx, si
gana los dos partidos de casa, tiene
casi asegurada la continuidad en La
Regional Preferente. No obstante
tiene que jugar su primer partido
fuera de casa —terreno neutral—
por sanción federativa.

Tres partidos de sanción para Mo-
rales y Felipe, un mes al Delegado
de Campo Juan Fullana y un parti-
do de clausura de «ES Torrent&
son los acuerdos que tomó el CO-
MITE TERRITORIAL la pasada se-
mana a tenor de los incidentes ocu-
rridos en el partido FELANITX-
CAMPOS. No entro en la cuestión,
pero el cierre del campo por un par-
tido me parece una medida exce-
siva.

• En 2.a REGIONAL sorprendió
en cierta manera la derrota .ciel CAS
CONCOS en su campo «Es Cavalier»
por UNO a DOS frente al JUV. BU-
NYOLA, un equipo bastante discreto
si se atiene uno a la clasificación.
Más lógico es el resultado que se
dio en STA. MARIA, venciendo los
locales al S'IlORTA por un escueto
UNO a CERO. También entra en lo
normal que el PLAYA ARENAL
—uno de los fuertes de la Catego-
ria— ganara por DOS a CERO al
ATCOS. PORTOCOLOM. Con todo,
Ia jornada no fue nada productiva
para los equipos locales, ni un mi-
serable punto sumaron entre los
tres.
-• Veo una reproducción de la

portada de la nueva carta del res-
taurante «SA SÍNIA» de PORTOCO-
LOM. No cabe duda que el amigo
TONI se apunta un nuevo tanto. Co-

Fútbol Sala

RESULTATS
In iciació
C. Bellavista Arenal, 3 -
APA C. St. Alfons A/Gig. Jeans, 0
Benjamins: Grup Play Off C
APA C. St. Allons A/13 . Hens, 5 -
C. Montision B,
Infantils: Copa President
APA C. St. Allons A, 1 -
C.D. Los Almendros, 10
Grup Play Off C
C.D. Puigpunyent, 3 -
APA C. St. Alfons A, 8
Cadets
C. J. Avila, 1 - APA C. St. Alfons, 1

Bona setmana, ja que la majoria
dels nostres conjunts guanyaren. Els
equips ja es preparen per disputar
Ia importantíssima Copa President.

Els jugadors d'Iniciació perderen
a S'Arenal. Un partit dolentíssim,
encara que a la primera part els ju-
gadors locals pogueren decidir-lo a
favor seu, però no ho feren. Aquesta
derrota porta a l'equip europeu a
guanyar tots els partits que li falten
si vol endur-se'n el títol. Jugaren:
Muñiz, Xisco, Hayo, Alex, Monser-
rat, Vidal, Mateu, David, Mas i Vall-
bona.

Una bona golejada s'emportaren
- 1 s benjamins B del collegi Monti-
sion, en la seva visita a Sa Mola.
Toni Barceló (3) i Tomeu Manresa
(2) marcaren els gols. El mister X.
Blanco mogué les seves peces molt
bé i s'anotaren el segon lloc al Play
Off C. Acabada la lliga s'enfronta-
ran a l'equip B, per disputar la Co-
pa President.

Irn bon Os els toca als infantils,
ja que Los Almendros les endosa 10
gols. El gol de l'honor fou marcat

per Llorenç Páramo.
Domingo (3), Páramo (3) i Cira

(2), foren els golejadors d'aquest
partit del grup Play Off C, que fou
un vertader festival taronja. Juga-
ren: Paco, Richard, Cira, Páramo,
Gori, Domingo, Salvita, Esteban,
Francis i Pedro.

El partit de les femines fou ajor-
nat. A falta de tres jornades sola-
ment les manca un punt per procla-
mar-se campiones.

Els cadets, entrenats per J. Picor-
nell, empataren el seu partit. Un
gol de falta directa de Miguel Uguet
significa un empat d'or de cara al
títol. Jugaren: Marc, Benito, Angel,
Cañas, Maties, Perelló, Uguet, Al-
cón i Gori.

LO MILLOR.—Les ajudes per la
III entrega de Trofeus rebudes de:
Conseil Insular de Mallorca, Ajunta-
ment de Felanitx, Opel, Expert, Bar
Mercat, Fotografia Bennassar, As-
sesoria i Gestió, Gruas Monserrat,
Gasolineres Fontanet, Llibreria Oli-
ver, Fontaneria Massutí-Capó, La
Cerámica, Hipermercados Gigante,
Floristeria Felanitx, Federació Ba-
lear de Futsal, Café Rico, Setmana-
ri FELANITX, Banc Central-Ilispa-
no, Comité Futbolet, Consergeria
«Sa Mola», Mar Mestral, Nou Sport,
Banca March, Bar Ets Arcs, Bar
Can Biel, Boutique Las Palmeras,
Peluqueria Kiska, Perfumeria Siren,
Re presentaciones Rasan Jose Cira,
Café Tulsa, Sabateria Las Palme-
ras, Fotos J. Monserrat, Elite Es-
ports i Llibreria Ramon Llull. A
tots ells mites gracies.

Esc. F. S. Felanitx

fls Benjamins acaben la Illga
golejant a! Montisiún

Els Cadets a un punt del titol
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BA SQUETFUTBOL

!Gràcies, Cala d'Or, gràcies!
Pollença, 3 - Felanitx, 1

Entrada discreta al camp del Po- Miguel Angel, J. Soler, Sans i Os-
llença, malgrat l'equip local es per- car. (Esteban, Porras, Cerro).
fili com Campiò, tal vegada degut al	 En aquest derby hi va haver sor-
mal temps. 	 presa, ja que s'imposaren el s'hor-

Felanitx: Roig, Sampol (Saugar), tarrins per un a dos amb gols de
Oliver, Gelabert (J. Maimó), Roig, quel Angel (Felanitx) i Tameu Roig
Gonzalez, Caldentey (Martin), Rie- j Jose Gil (S'Horta).

sal- (Porras).
ra, N. Maimó, Maestre y I3ennas-

 INFANTILS
PORTO CRISTO, 1 - FELANITX, 2Arbitro: Bueno. Excelente actua-

ción a lo largo de la cual enseñó tan	 Alineació.—Oliver, Juan, Andres,
solo dos tarjetas amarillas que fue- Simó, J. Vicente, T. Obrador, T. Vi-
Ion para Michel y Oliver. 	 dal, T. Nadal, Valentin i Alcolea.

Goles: 1-0 Sarabia en remate de (Enrique i Rohan)
cabeza (min. 10). 2-0 Sarabia consi-	 Un bon plantejament tactic per
gue su segundo tanto de nuevo tes- part del mister Nino Simarro va fer
tarazo (min. 21). 2-1 Porras en re- que els infantils donassin l'única
mate de cabeza (min. 62). 3-1 Sara- alegria de la jornada a l'afició fela-
bia después de recibir un centro des- nitxera. Dema a les 16'30 en Es Tor-
de la derecha de Gost (min. 70). rentó jugaran el darrer partit a Fe-

Comentario: Ante el Her, el Fea- lanitx, contra l'Algaida.
nitx, con muchas bajas, dio ciertas 	Gois.—Tomeu Vidal (penal) i Va-
facilidades. En la 1.' parte los lo- lentin Diaz.
cales jugaron a su aire, retirándose
en el intermedio a los vestuarios con
t1n claro 2-0. Pero en la 2. a mitad se
produjo una reacción felanitxera y
con el gol de Porras en el min. 62
(2-1) hubo incertidumbre en el mar-
cador, incluso se temió por el em-
pate, pero sólo fue un espejismo y
Sarabia, ocho minutos después, sen-
tenciaba el encuentro. Sarabia. el
verdugo ciel Felanitx con sus tres
goles. No obstante, esta derrota sa-
be a victoria, gracias a la victoria
del Cala d'Or sobre el Alaró, el equi-
po rival del Felanitx de cara el des-
censo. Un gran favor.

El Reserva
PROXIMA JORNADA

Preferente: Partido a jugar en
ALGAIDA por sanción federativa
del campo «Es Torrentó»: FELA-
NITX - ANDRATX.

2." REGIONAL: VILAFRANCA -
CAS CONCOS.

«Sa Lleona»: S'HORTA - PORRE-
RES.

«Es Torrentó»: ATCOS. PORTO-
COLOM - LA SALLE.

2.a REGIONAL

CAS CONCOS, 1 - BUNYOLA, 2
Fou el pitjor partit de l'any. El

Cas Concos sempre ana darrera. Els Els de Can Gusti saberen aprofi-
únics destacables foren Aznar i Go- tar totes les ocasions que el porter

mister local fou totalment equivocat. patat aconseguiren la victória per
ri, i el plantejament per part del May no pogué parar, i !invent um-

Jugaren: Galmes, Tià, Mateu, penals.
Uguet, Gordillo, Pedro, Felipe, Az- BAR REDÓS, 1 - CAN BLANCO, 8
nar, Gori, Pascual, i Xisco. Salas En . aquesta ocasió l'equip de Can
per Uguet lesionat, Bennassar per 

Blanco superà els jugadors de Es
Felipe i Tia per Javi.	 Redós, que tingueren una actitudJ.M.	 molt conformista. El porter de Can

Blanco. Tófol, ho para tot, excepteJUVENILS
el gol de l'honor marcat pels del BarDeis Juvenils informavem que per-  Redós.

deren la categoria davallant a 2."
Regional, per?) pareix que l'equip XAPISTERIA J. ROIG, 6 -
felanitxer es salvara ja que hi ha CONS. SIMARRO, 2
una reestructuració de categories i

	
Fou un partit de maxima rivalitat

nomes davallarà un equip que sera per aconseguir els primers classifi-
el Barracar de Manacor.	 cats i envers de joc noble, ens de-

para baralles i violencia, sobre tot
CADETS	 a la segona meitat, després que J.

FELANITX, 1 - S'IlORTA, 2
	

Pens a la primera hagués marcat
dos gols que posa el públic d'emAlineació.—Acosta, Cristóbal, Ma-
peus. En suma, els nervis domina-nolo, Pinilla, Javi, Nico, Páramo,

Juvenils tornen al bon cad'
15a victòria de l'Autocares Grimait de Tercera

RESULTATS

Cadets
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 30
HISPANIA,	 39

Juvenils
JOAN CAP0/AUTOC. GRIMALT. 54
LLUCMAJOR,	 49

Seniors masc.
U.E. LLOSETINA, 	 43
JOAN CAP6/AUTOC. GRIMALT, 35

III Divisió
AUTOCARES GRIMALT, 	 86
COSTA DE CALVIA,	 75

COMENTARI
L'Hispania, el rival dels CADETS,

dissabte passat, es proclama cam-
pió de grup. amb la victòria aconse-
guida a Felanitx. Els de la barriada
ciutadana de El Vivero comandaren
en el marcador quasi be tot el par-
tit. Es tracta d'un encontre amb po-
ca efectivitat. A la part central del
segon temps, entre els minuts 6 i 17,
el moviment del marcador fou pràc-
ticament nul (parcial 3-2). Els mi-
nuts finals foren més moguts. L'e-
quip felanitxer ha quedat fie de
grup, de entre 12 participants.

En el darrer enfrontament de la
1." volta de la lligueta, els JUVE-
NILS obtingueren la 1." vietõria d'a-
questa fase. Fou un bon partit on hi
resaltà especialment el tandem Ce-
sar-Caries. L'equip dona, en tot mo-
ment, sensació de guanyador, per?)
ens feren patir un poc, en els 2 dar-
rers minuts (parcial de 0-6 i varies
errades), precisament quan acaba-
ven de lograr el major avantatge
(11 punts).

Les absències dels dos pivots, Ber-
nardi i Xisco Adrover, van tenir una
decissiva influencia en el desenvolu-
pament de l'encontre dels SÊNIORS,
jugat a Lloseta. En el minut 15, el

ren i no es saberen controlar, donant
un espectacle lamentable. Esperam
que mai més torni passar.

MAXIMS GOLEJADORS: B. Vidal
(C. Simarro), 15 g. J. Pons (Xapis.
Itoig) 11 g. P. J. Fullana (B. Mes-
tral) 10 g. M. Roig (X. Roig) 9 g.
Seminario (X. Roig) 9 g. B. López
(Es Redós) 9 g.

Comité

Aprofiti la
GRAN LIQUIDACIÓ

d'objectes de cuina i regals
de Primera Comunió

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

BENJ AM INS
S'ARENAL, 6 - FELANITX, 1

Alineació.—Lorenzo, Jaume, Pe-
dro, Pinto, Juan. J. Ramón, Ismael,
Toni, Carlos, Txema i Maties (Mi-
guel Angel, Oscar i Kiko).

Els allots de Pere Joan, sense
opció a quedar campions del seu
grup es desplaçaren a S'Arenal amb
molta tranquillitat; per ventura un
poc massa ja que perderen 6-1 amb
gol d'Ismael. Demà a les 11 juguen
el darrer encontre de la 2." fase al
Torrentó amb el Son Roca At.

IV Torneig Futbolet Sènior
Hivern 93
BAR MESTRAL, 3 -
CLASIFICADOS X, 3

GUANYADOR l'ER PENALS
Partit molt interessant ja que el

Bar Mestral, que no havia aconse-
guit cap victòria, posa tots els seus
elements en moviment, la sort els
acompanya i guanyaren per penals.
Enhorabona Mestral, destacant el
seu jugador Fullana.

CAN GUSTI, - THE PARS, 3

resultat era favorable, per 8-17, per&
C11 els 25 minuts restants el Joan
Capó fou capaç d'anotar, únicament,
6 cistelles en joc, a més d'errar molt
en el llançament de tirs lliures. Amb
una anotació de 35 punts, es dificil
guanyar un partit dins aquesta cate-
goria.

L'Autocares Grimait de TERCE-
RA realitza el seu darrer encontre
de la temporada a Felanitx, despe-
dint-se amb un triomf, resultat po-
sitiu que arriba desprès d'una prór-
roga. Hi havia nombroses baixes en
ambdós equips i s'alinearen juve-
nils en cada conjunt. Les alternati-
ves en el marcador se succeiren de
manera continuada, si be correspon-
gué major domini als visitants, en la
I.' part, i als felanitxers, en la 2.a•

Al termini dels 40 minuts, amb el re-
sultat d'empat a 68, es requeria la
disputa de 5 minuts extra, que fo-
ren molt favorables als locals (17-8).
Cal destacar el gran partit de Pere-
116, el millor, i les bones actuacions
d'Amengual, Rigo i el juvenil Cesar.

ANOTADORS
Cadets: Florian (12), Esteve (6),

J. Barceló (6), P. M. Obrador (4).
Juvenils: C. Guerrero (26), Cesar

(20), A. Barceló (5).
Seniors: B. Salva (17), Gaspar .

(6), Jordi (5).
III Divisió: M. S. Perelló (24), G.

Amengual (20), Cesar (12), S. Riga
(1 1), A. Oliver (8), P. J. Fullana
(6).

AQUESTA JORNADA
Sera de descans per dos equips:

els cadets i els seniors de III.
Els altres dos equips jugaran a

Felanitx. Els juvenils ho faran el
dissabte (segurament el demati, ja
que es dia festiu), contra el Baex
Mensajeros de Son Rapinya. I els se-
niors masculins, de provincial el diu-
menge rebran la visita de l'Alma-
cenes Femenias de Llucmajor. Es
tracta, aquest darrer, d'un partit
ben transcendent i dificilissim; el
Joan Capó vol evitar el descens au-
tomatic al grup B, per la qual cosa
haura de guanyar de 10 o més punts.

LARRY CISTELLES
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Coloms a la Sala
PER ON VESSEN ELS MILTONS
DE L'AJUNTAMENT

Varem explicar de les previsions
del pressupost per 1993 respecte a
personal assessor de l'Ajuntament i
avui mirarem d'informar de la si-
tuació econòmica de l'Ajuntament
que només la podem qualificar de
bancarrota. Vegem-ne el perquè.

Enguany l'Ajuntament de Felanitx
ha de pagar 120.000.000 ptes. per tor-
nar els credits i interessos de diners
demanats per fer, sobre tot, les be-
lles obres ci'«embellecimiento» i el
Poliesportiu. Les obres de saneja-
rnent de Sa Capella tambe estan

,dins aquest capitol, però torna ser
lin altre error dels politics de torn,
tocaven posar contribucions espe-
cials i per motius electoralistes (no
sabem que cap politic es mogui per
altres tnotius legals) decidireh no
posar les contribucios especiais' que
tocava. Pere dels credits demanats
pels Srs. Cosme Oliver i Antoni Gri-
malt, no es varen gastar tots els di-
ners i l'Ajuntament fa. -més de tres
anys que paga el 15 % d'interès i la

.

'mota corresponent de 52.242.936 ptes.
Governant el PP i també governant
el PSOE els felanitxers .hem pagat
rues de 8.000.000 de pessetes per uns
credits que no s'han emprat. No sa-
'hem de cap particular que estigui
del cap que demani diners al banc
per poder pagar interessos, l'Ajun-
tament de Felanitx sí. •

De quan el PP va decidir que els
arbitris les cobrassin de fora, el nos-
tre grup un any i un altre ha insis-
tit en qué es creas una o dues pla-

ces per cobrar-los d'aquí tot l'any i
no hi ha hagut manera, raons «poli-
tiques» ho han desestimat sempre,
però la broina ens costa més de
12.000.000 ptes. cada any i estam
mal servits.

Ara un banc ha presentat un re-
but a l'Ajuntamnet per pagar tard
i la broma es de més de 4.000.000
ptes. Els altres bancs, de moment,
no han dit res.

Cap projecte contractat per l'A-
juntament s'ha executat amb el
pressupost previst. El projecte del
Mercat el PSOE el va augmentar en
40.000.000 ptes., el del Poliesportiu
ara també s'han mester 40.000.000
ptes. més dels 140 previts inicial-
ment per acabar-lo i així anam.

Ara, per acabar-ho de confitar re-
sulta que l'Ajuntament no té &biers
per fer front a les despeses fetes per
un valor de 130.000.000 ptes. i haurà
de signar una pòlissa de credit de
60.000.000 ptes. i dilluns que vé anirà
al Ple del mes de maig una pujada
del sou del Batte perquè troba que
ha de cobrar 200.000 ptes. mensuals.

Aquesta es la situació de l'econo-
mia municipal. Una situació de falli-
da, conseqüència dels succesius go-
verns municipals que han repartit
els diners dels ciutadans sense me-
sura, que han anant fent pressuposts
falsos i han governat sense una idea
clara, sempre improvisant i amb
moltes despeses innecessàries i d'al-
tres totalment fraudulentes, per?) a
això fumes ho pot aclarir COLOMS
A LA SALA i amb sis anys (Tana la
impressió que a la majoria dels fe-
lanitxers els importa poc, o al man-
co a l'hora de votar demostren tenir

Dijous de la setmana passada va
tenir Hoc la reunió dels membres de
l'Agrupació Socialista de Felanitx
per procedir a l'elecció de les perso-
nes que integraran les llistes que el
Partit Socialista de les IIles Balears-
PSOE presentara a les Eleccions Ge-
nerals del dia 6 de juny.

L'acta de la reunió i els resultats
de les votacions varen esser trans-
Iladats al Consell Politic del PSIB
clue, el passat dissabte, va aprovar
la composició definitiva de les Ms-
tes.

Així les persones que acudiran a
les Eleccions Generals en represen-
tació del nostre partit sen les se-
güents:

Al Congres dels Diputats:

una predilecció per tenir governants
que ens duguin a la ru'ina total. Quin
destí el de les minories!

Felix Pons, Antoni Costa, Albert
Moragues, Margarita Najera, Ante-
nia Mercadal, Antoni Roig i Miguel
Oliver.

Al Senat:
Antoni Garcias i Miguel Riera

Nadal, Ex-Batle de Felanitx i Regi-
dor del nostre Ajuntament.

L'acte oficial de presentació de
les candidatures, al que assistira
una representació de la nostra agru-
pació tendril Hoc al restaurant «Ses
tres germanes» demà diumenge, dia
2 de maig, a les 9'30 del vespre, amb
la presencia del senyor Felix Pons,
President del Congrés dels Diputats
i President del PSIB, i del senyor
Josep Borrell, Ministre d'Obres Pó-
buques.

VENDO VESPA 125 PX ELESTART.
PM-AJ.
informes: Tel. 580822

Club Nàutic Parton Iom
CURS DE PAIRO D'EMBARCACIO
INICI DM 17 DE MAIG

Reunió informativa: Dia 6 de maig, a les
20'30, en el local del Club, c. Pescadors.
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DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL AST

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado .iutomatico
• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo •, ARS
• Cierre centralizado dc seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Nlultifución • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automatic() • Dirección Asistida
• Microfilm) de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodirhimico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Valvulas y "Furbodiesel.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

DESCUBRE AlrIORA IA AMPLIA GAMA ASTRA
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• salola du rente es, mes anushool°, en stock.

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde:

1.400.000 ptas.*
De 4 Puertas desde:

1.460.000 ptas. •
De 5 Puertas desde:

1.460.000 ptas.* OPEL S

EN TU CONCESIONARIO OPEL
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Carrer Campos, s/n. FELANITX

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

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.11111111r ................




