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L'Ajuntament manileva dablers I puja
Ia paga del bane

Per primer cop en la histilria es volen
rebre urbanitzacions

La Setmana de Música comenpà amb
un homenatge a mestre

Mateu Caphaix
La situació financera de l'Ajunta-

ment, ara mateix desequilibrada to-
talment per manca de liquidesa, fou
el tema dels dos primers punts de
l'ordre del dia de la plenaria ordi-
naria celebrada dilluns passat, els
quals donaren peu a una sèrie de
consideracions per part dels grups
de l'oposició arran de despeses in-
necessaries, manca de previssió
en suma, política económica desas-
trosa. Ara l'Ajuntament es veu en
la necessitat de contractar una ope-
ració de tresoreria —11egiu un près-
tec— de 60 milions de pessetes per
fer front només als pagaments més
peremptoris. Això, sumat al deute
que arrossega pels prèstees - subs-
crits anteriorment amb el Banc de
Crédit Local posa la Sala en una si-
tuació força preocupant.

Una altra questió que fou polémi-
ca fou la puja de la paga del Batle
a unes 200.000 ptes. mensuals (12
pagues), la qual coincidiren en con-
siderar si més no, inoportuna els dos
grups de l'oposició, donades les cir-
cumstancies que travessa l'Ajunta-
ment. El Batle la defensa en gracia
a la intensa dedicació que li suposa
el càrrec, tota vegada que assumeix
la responsabilitat de gairebé totes
les comissions. Aix?) meresqué Lam-
be la critica de l'oposició que el tit-
lla d'acaparador i que apuntà que
si s'augmentava la paga ho hauria
de fer a costa de baixar-la als ti-
nents de batle que, pel context se'n
podria deduir que no fan el que els
toca.

Tres punts meresqueren la unani-
mitat, el beneplàcit i la felicitació
del PSOE i CALS, fou la decissió
d'iniciar la recepció de tres urba-
nitzacions del terme, totes tres de
Cala Ferrera (polígons 32, 30 i 29)
un fet que —comentà humorística-
ment Tomeu Obrador no s'havia
produit en els darrers 1993 anys
d'història. Miguel Riera destaca que
aquest procés s'havia iniciat gracies
a l'equip contractat durant el go-
vern socialista, cosa que va adme-
tre gentilment Antoni Grimalt.

Al capitol de propostes se n'apro-
va una, per majoria, d'adhesió al
Consorci del Fons Mallorquí de So-
lidaritat i Cooperació al Desenvolu-
pament, tendent a arribar al 0'07 %
per als països necessitats, planteja-
da inicialment per CALS.

D'altra banda es dona compte de
l'aprovació definitiva per part de la
Comissió Insular d'Urbanisme de la

modificació de les NN SS que per-
met l'ampliació de l'Escola del Port,
així com també de la paralització
temporal de les obres del Poliespor-
tiu de Sa Mola per unes modifica-
cions del projecte.

El Batle presenta tres mocions re-
latives a la contractació amb fons
de l'INEM i pel reforçament dels
seus serveis, de personal divers.

Al capitol de precs i preguntes
se'n formularen alguns arran de la
freixurada del dia de Pasqua, de la
visita del president Cariellas per Set-
mana Santa i entorn al mal estat
d'alguns camins (Son Mesquida i
Cas Concos-S'Alqueria) que el Bat-
le digué que es tractarà de reparar.

Els candidats
felanitxers

La setmana passada, donàvem
compte de la inclusió de Miguel Rie-
ra dins la llista de candidats al Se-
nat del PSOE. Avui, un cop tancat
el termini per a la presentació de
les candidatures, podem completar
Ia relació dels felanitxers que figu-
ren a les distintes llistes pel Con-
grés i el &mat per a les properes
eleccions de dia 6 de juny.

Així doncs encapsalen la llista del
Congrés, pels Verds, Na Margalida
Rosselló Pons i per Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Bartomeu Mes-
tre Sureda.

Quant al Senat, a més de Miguel
Riera pel PSOE, En Joan Mir Obra-
dor es el candidat per Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Les festes
Sillorta

S'Horta es prepara per les festes,
que començaran el proper dissabte
dia 15. En aquest número oferim ja
el programa dels actes que tindran
lloc del 15 al 22, d'entre els quals
volem destacar la I PROVA CICLIS-
TA DE S'HORTA organitzada pel
Club Ciclista Felanitx.

Com ja s'ha fet tradicional, es tor-
narà fer la paella munumental que,
per descomptat, té l'èxit assegurat.
Aquesta està programada pel diu-
menge dia 16.

El patrocini de les festes és 4 car-
rec de l'Ajuntament.

La vetllada inaugural de la XVII
Setmana de Música de Felanitx re-
vesti un caracter especial, tota ve-
gada que la Banda de Música, prin-
cipal protagonista del recital, dedi-
ca un homenatge al qui fóra direc-
tor d'aquesta agrupació durant 43
anys (de 1903 a 1946), mestre Ma-
teu Oliver i Bauçà (Capbaix).

I creim que si mestre Mateu ha-
guera sentit el concert de diumenge
passat de Sa Banda se n'hauria fet
un bon llepadits, perquè un cop més
poguèrem constatar l'altíssim nivell
assolit per l'agrupació sota la direc-
ció de Pasqual V. Martinez Llopis.
I pensar que la Banda ha estat a
punt d'anar-se'n en orris!

El Director del Centre Cultural,
Antoni Vicens, entitat que ha relle-
vat al Patronat de Música en l'or-
ganització del cicle musical de pri-
mavera, l'obri amb una breu inter-
venció on explica les circumstancies
—no massa afalagadores en l'aspec-
te econòmic— en qué es feia càrrec
de la Setmana de Música. Parlà
aixi: «La setmana de música de Fe-
lanitx, arriba enguany a la dissete-
na edició de la ma del Centre Cul-
tural.

El Centre Cultural es conscient
que li ha tocat rellevar el Patronat
de Música en un any de crisi, però
això, lluny de descoratjar-nos ens
ha esperonat a cercar ajudes que
afortunadament hem trobat: El Con-
sell Insular de Mallorca i la Caixa
d'Estalvis «Sa Nostra» ens han aju-
dat i hem pogut enllestir un progra-
ma que no desmereix dels anys pas-
s ats .

L'organització de la setmana de
música és una tasca laboriosa i com-
plicada i que, endemés costa molts
de doblers, per tant, enguany el Cen-
tre Cultural hi ha hagut de destinar
una part considerable del seu pres-
supost.

Ens omple de satisfacció i ens vo-
lem sumar a l'homenatge que els
components de la Banda de Música
retran a mestre Mateu Oliver Bau-
gà que per espai de 43 anys la va
dirigir. Pensam que els músics fe-
lanitxers han tingut una idea molt
encertada volent encabir aquest me-
rescut homenatge dins el marc de
la setmana de música.

No us llegiré el Programa ja que
segurament el teniu o l'heu pogut
veure publicat als mitjans de comu-
nicació, tanmateix us vull dir que
ens agradaria veure'ns honrats amb

la vostra presència, el millor suport
que ens podeu donar als qui ens
hem esforçat perquè la dissetena
setmana de música pogués esser un
exit com ho han estat les prece-
dents».

La Banda executà, a la primera
part del concert, peces molt especi-
fiques del seu gènere i clogué la se-
gona amb l'obertura «Rienzi» de
Wagner i «Bcsqueigs del Caucas»
d'Ivanov, ambdues de tall més clas-
sic. Cal destacar els solos: a l'ober-
tura «Un dia a Viena» el de Maria
Orfi (clarinet) i a la «Canción del
olvido» el de Josep M.  Borràs
(bombardi) i Antoni Barceló (flis-
corn). A l'obertura de «Rienzi» Jau-
me Obrador (trompeta) i a la dar-
rera peça Biel i M.  Orfi (saxo alt
i clarinet respectivament).

Per cloure la vetllada, la Banda,
la Coral «Brotet de Romaní» de la
Soledat i la Coral de Felanitx con-.
juntament interpretaren magistral-
ment l'«AHeluia» de Haendel. Fou
un colofó apoteòsic per a un concert
que ha encapçalat molt dignament
la setmana de música.

Facem esment per() al caire
inenatge que tenia la vetllada vers',
la persona de Mestre Mateu Oliver:
A l'entremig del concert el nostre
company i coHaborador Joan Mai=
mó féu la semblança de l'homenat-
jat en un parlament de faisó molt
cuidada i ple d'imatges evocadores
del temps i la persona de mestre
Mateu Capbaix(1). El President de
Ia Banda Joan Oliver Lambe dedicà
uns breus mots a la seva memória
i per últim, el seu nét en Mateu Oli-
ver i Boronat, que fa honor a la nis-
sana des de la seva condició d'ex-
cellent organista, agrai en nom de
la familia l'homenatge.

Digna.manera de començar la set-
mana de música, honorant els qui
cultivaren antany dins la vila, art
tan excels.

(1) Aquest parlament ha estat
editat per l'Ajuntament de Felanitx
i a la sortida fou entregat als as-
sistents.

T V Felanitxera •

TV Felanitxera comunica als te-
lespectadors que des d'avui dia 8,
tots els dissabtes, a partir de les 5
del capvespre, hi haura emissió,
amb programes musicals, cultuxals,
esportius, etc. així com programes
retrospectius de cert interés.
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Dis. 8 St. Victor
Diu. 9 St. Hermas
Dill. 10 St. Joan d'Avila
Dim. 11 St. Mamert
Dim. 12 St. Pancras
Dij. 13 M. de Du de Fatima
Div. 14 St. Macia, ap.

LLUNA
Quart minvant dia 13

COMUNICACIONS
AUTOChRS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes). 8,
10, 14 1 18 n Diumenges 1 fes-
t:us, a les 8, 14 J. 19 1?

Palma - Felanitx des de l'esta-

dó: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 19'30
n. Diumenges i festius, a les
d,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolorn:Felanitx:. 'Dies fei-
ners, a les 730, 930 i 17'30. Diu-
menges i festius, a les 9'30, 13 i
1815 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.

STIorta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582388
TAXI PORTOCOLOM N. 0 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Serve' mèdic d'urgèncles 5802M
Guardia Civil 	•	 580096
Servei de grua	 827474

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

X it 111116
C/. Convent, 37	 Tel. 581844	 FELANITX

Ofertas de primavera
Desodorante REXONA Spray 270
Espuma afeitar GAL 145
Crema dental PROFIDEN Gte. 95
Colonia NENUCO 1 1. 465
Colonia HENO DE PRAVIA familiar 270
Gel NELIA familiar 195
Laca FIXPRAY 295
Pañuelos TEMPO 50
Suavizante MIMOSIN Pack 500 95
Detergente NORIT a mano o a máquina 2 1. 490
Lavavajillas FAIRY 1 1. 230
Detergente ELENA 4 kg. 465

DESCUENTOS ESPECIALES EN BRONZEADORES Y
PERFUMERIA ESPECIALIZADA

Especial pintura mes de mayo:
«Titanlux», descuentos de un 20 a un 40°/,,

NUEVO HORARIO VERANO: De 9 a 13 y de 17 a 20'30

CIntoni Citemarty Casteti
(Es pRAcTI(:ANT)

va morir a Felanitx, el dia -1 maig, de 1993, a Veda] de 65 anys,
haven t rebut els sants Sagraments i Ia Benedicció A1)ost6lica.

Al cel sia
La seva esposa Catalina Mesquida Perell6; germa Ramon; fi I I oi Joan Ramon Alemany;

germans polities Rosa M." I Iormaeche, An tônia, Maria i ;Francisca Mesquida, An ton i i Bartomeu
Estelrieh i Salvador Escribano; nebots, eosins i els altres parents vos demanen que volgueu ten ir-lo
present en les vostres pregries.

Casa mortuòria: C. Jaunie I, 36

1
1

2 	 -FELANITX

FELAN1 TX
Setmanari cl'intLressos

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE
L'AJUNTAMENT PLE

Vos comunicam que aquest Ajun-
tament ha convocat per al dissabte
dia 8 d'aquest mes, a les ;8.00 Flores
una plenaria extraordinaria, amb el
següent Ordre del Dia:

— Designació, mitjançant sorteig
Uds membres de les meses

electorals per a les pròximes elec-
cions de dia 6 de juny.

FIRA DEL MES DE MAIG
La Fira del mes de maig se cele-

brara, com tradicionalment s'ha
anat fent. La mostra prevista a ce-
lebrar en el Parc Municipal queda
ajornada per dur-la a terme Més en-
davant. Malgrat això, diumenge dia
9 dins el circuit de la Fira, hi hau-
ra una «Gran exhibició i doma de
Cavalls», a les 12.00 h. a la Plaça
de Santa Margalida. Hi queden con-
vidats tots els propietaris felanit-
xers que vulguin mostrar els seus
cavalls, i s'han de posar en contacte
amb l'Ajuntament. Hi ha de temps
fins dissabte, dia 8 d'aquest mes,
per comunicar-ho.

COMUNICAT DE LA BATLIA

Vos informam que l'empresa LE-
VANTINA DE GAS, SL, ha sollicitat
a aquest Ajuntament Fautorització
per revisar a domicili els conductes
flexibles de gas en aquest terme mu-
nicipal.

EI servei és de caracter voluntari.
S'aconsella a l'usuari que prévia-
ment soliiciti Facreditació del tècnic
o revisor, les tarifes establertes es-
caients i també que comprovi els
contractes subscrits amb altres em-
preses revisores per si existeix
compatibilitat.

RESIDUS SOLIDS URBANS
S'ha rebut en aquest Ajuntament,

des del Conseil Insular, el Regla-
ment del Servei de Gestió dels Resi-
dus Sòlids Urbans de Mallorca. Vos
comunicam que durant aquest mes
de maig, l'esmentat Reglament, es-
tara a exposició pública a la Sala.

CONCURS MURAL
JA FINALITZAT

Vos comunicam que ja ha finalit-
zat la pintada del mural que s'havia

de realitzar a la paret del solar de
Ia República Argentina, entre l'Inem
i el Parc de Bombers.

FESTA JUVENIL
Avui dissabte, a les 22.00 h., a

l'Escorxador Vell, hi haura una fes-
ta juvenil on es farà l'entrega de
trofeus, corresponents al Concurs
Mural i al Concurs de Fotografies.

A l'esmentada festa, hi estan con-
vidats tots els allots que participa-
ren en els esmentats concursos,
alumnes dels cursos de vuitè d'EGB,
FP i BUY.

IV Torneig Futbolet Sénior
Hivern 93
BAR MESTRAL, 5 - ES REDOS, 4

L'equip del Mestral segueix amb
la seva ratxa golejadora, ja que tor-
na guanyar, encara que el partit
fou molt igualat fins en els darrers
minuts.

CONS. SIMARRO, 5 -
BAR CAN GUSTI, 3

Els de Cons. Simarro s'imposaren
davant un gran rival, fou un partit
molt disputat, però hi regna una
gran deportivitat, encara que els
dos equips lluiten per aconseguir les
primeres posicions.

CLASIFICADOS X, 4 -
BAR CAN BLANCO, 4

El partit es resolgué a la tanda
de penals, ja que obtingueren un
empat, per() als penals els Clasifi-
cados X es feren amb la victòria.

THE PAKS, 4 -
XAPISTERIA J. ROIG, 2

Aquest partit tingué molta expec-
tació ja que els dos equips s'ho ju-
gaven tot; però la sort afavorí els
The Paks. Sán destacables les grans
parades dels porters dels dos equips.

El maxim golejador és Bartomeu
Vidal amb 17 gols, de l'equip C. Si-
marro.

Darrera jornada.—Avui es juga-
ranels següents partits: A les 17 h.
Bar Can Blanco - Bar Mestral. A
les 18, C. Simarro - The Paks. A les
19, Bar Can Gusti - Xapisteria J.
Roig.

El Comité

EA. SAI_Airk
INFORMA



Homenatge a Mestre Mateu Oliver Bauzá
Els components de la Banda de Música de Felanitx aprofiten

l'avinentesa d'aquesta XVIII Setmana de Música per dedicar el
seu concert a la membria i en homenatge a mestre Mateu Oliver
BaUlà, Capbaix, nascut a Felanitx rally 1871, que als seus inicis
musicals, finals del segle passat, hi tocava el bombardí, després,
des del 1903 fins el 1946, passa a director; tasca que dugué a terme
amb molta intensitat.

Quaranta-tres anys ininterromputs  de treball fecund, d'estudi,
d'assaigs, de concerts i d'una exemplar germanor.

Per a les primeres lliçons de solfeig i d'instrument tingué a
l'altre felanitxer i director de la banda Joan Valls de Padrines.
Després, durant el seu servei militar, perfecciona els seus coneixe-
ments musicals tocant a la banda del regiment.

Malgrat que la seva joventut va transcorre en un medi certa-
ment reduït i mancat de recursos, era un home d'una gran sensi-
bilitat dc qui es pot dir que la música era la própia essència del
seu ésser. Sense haver pogut estudiar els tractats d'harmonia su-
perior, copsava tot d'una l'estructura d'una obra i amb una gran
facilitat transcrivia i adaptava particelles. El seu admirable sentit
musical i la seva inttfició prodigiosa suplien la resta.

L'any 1918 la banda aconseguí el primer premi a un concurs
de bandes de Mallorca celebrat a Sa Pobla, interpretant la Marxa
Nupcial del mestre Marqués.

Quan havia complert els vuitanta-un anys, mestre Mateu moria
a Felanitx el mateix dia dels morts del 1952. enicament els tam-
bors marcaren el dol camí del cementen, els músics foren inca-
paços de tocar una marxa enduts per l'emoció.

Aqucst homenatge es la reconeixença del que fou i del que
significa haver dirigit durant quaranta-tres anys la nostra banda
que ha sobrepassat el segle d'existència.

J. MAIMO
(Síntesi biogràfica de mestre Mateu Oliver que inclou el pro-

grama de la Setmana de Música d'enguany.)

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA 00`a
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE3INFAN1'IL.

VISTA PANORANIICA SOUK.: EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTEMOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON

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 Bennimar Obrador
Dr. Alberto Font

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

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

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

1.1-111 DE LN TEIICERA EDAT	 L.INsp:Rso

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 15 h.
INAUGURACIÓ: Dia 8, a les 19 h.
ENTREGA DE PREMIS: Dia 9, a les 21 h.
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La 3.a Trabada de Casas y Centres
Regiona:es de Mallorca

El próximo cha 23 de mayo, ten-
drá lugar en Felanitx, «LA 3.. TRO-
BADA DE CASAS Y CENTROS RE-
GIONALES DE MALLORCA».

Esta edición, tiene un significa-
do muy especial para «LA CASA DE
EXTREMADURA, al haberle sido
confiada su organización por parte
del Govern Balear y las Casas y Cen-
tros Regionales con representación
en toda Mallorca, que han otorgado
así su plena confianza a nuestra
Casa.

Trataremos de explicar un poco,
el sentido que tienen para nosotros
estas TROBADAS. Sus inicios fue-
ron hace dos años y su primera ce-
lebración en el recinto de IFEBAL,
donde cada Centro Regional presen-
i6 en los distintos stans; productos
típicos traídos desde las Autonomías
para esa ocasión. El éxito fue total.
Junto a su gastronomía, las Regio-
nes presentaron también su cultura
popular y artística, reflejada en sus
grupos de bailes folklóricos sus pin-
turas, alfarería, etc... Fue una expe-
riencia enriquecedora y que nos ani-
mó a seguir trabajando en pos del
conocimiento cultural y humano de
los pueblos.

La 2.a TROBADA, fue en el marco
incomparable del MONASTERIO
DE LLUC, lugar entrañable para el
pueblo mallorquín y para todos los
que nos scntimas integrados y com
penetrados con este pueblo. Des-
pués de agasajar a la Virgen y hacer
los actos oficiales, se dio cuenta
una monumental paella ofrecida por
el Govern Balear. Y más de clos mil
quinientas personas invitadas a la
DIADA, compartieron en completa
hermandad buen humor y buen ape-
tito, para disponerse con el mejor
talante a ver como bailaban los gru-
pos regionales a los acordes de los
sones entrañables. Y una vez más
nos emocionamos oyendo la jota, la
muficira, el bolero o las rondallas
antiguas y eternas.

Y así, nos encontramos ante la
TROBADA que difiere en algunos
puntos de !as anteriores, por ser la
primera vez que la responsabilidad
de organización recae sobre una Ca-
sa participante y además la Casa
mas joven, que de esta manera quie-
re trabajar y aprender con la expe-
riencia directa, comprometiéndose

hacer un esfuerzo en el que tal vez
no sea todo perfecto, pero le habrán
sobrado ganas y buena voluntad.
Otro punto diferente a destacar es
que será la primera vez que se cele-
bre en tin pueblo en el que la Casa
tiene su sede.

Para LA CASA DE EXTREMADU-
RA EN MALLORCA, el que fuera
aceptada su propuesta por unanimi-
dad entre otras clos opciones, ha si-
do motivo de gran satisfacciún que
no puede ocultar, esto significa que
sera nuestro querido pueblo de FE-
LANITX quien acoja a las más de
tres mil personas que esperamos re-
cibir en esta ocasión.

Estarnos convencidos de que Fe-
lanitx presenta un marco inmejora-
ble para este día, no ya por tener
un recinto adecuado como es nues-
tro Parque Municipal, sino por sus
ciudadanos, que vienen siendo sím-
bolo en toda la Isla de lo que un
pueblo debe ser, en acogida de per-
sonas que dejan sus orígenes en bus-
ca de cubrir sus necesidades diferen-

En Felanitx se demuestra lo que
es tolerancia tan falta hoy día, la
convivencia entre culturas enrique-
cedoras imprescindible para des-
arrollar un clima cle integración, sin
traumas.

LA CASA DE EXTREMADURA
EN MALLORCA, ha contraído este
compromiso cle una enorme respon
sabiliclad v está obligada a no de-
fraudar a quienes han puesto su coil-
fianza en ella. Por eso estamos to-
talmente inmersos en el trabajo y
en el esfuerzo que este día requiere.

También hemos de confesar, que
por parte de las instituciones públi-
cas, socios y muchas personas ami-
gas, estamos recibiendo un apoyo in-
condicional para conseguir nuestro
objetivo, un objetivo muy claro: que
LA 3 • a TROI3ADA DE CASAS Y CEN-
TROS REGIONALES EN MALLOR-
CA, sea recordada como ejemplo de
como un pueblo puede y debe des-
tacar sus valores en un hecho tan.
hermoso como la unión y acepta-
ción de culturas diferentes, sin un
ápice de desconfianza y un derroche
de lo mejor que posee la persona.
Respeto y Aprecio por los Denuis

Casa de Extremadura en Mallarea
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XVII Setmana de Música a Felanitx
Mes de maig. de 1993

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 Providència, 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 Felanilx, Conseil Insular de Mallorca
i «Sa Nostra» Caixa de Balears.

4 	 FELANITX

Demà Festa del Llibre
Demà diumenge, coincidint amb la

fira de maig,.les llibreries de Fela-
nitx celebraran un cop més la Festa
del Llibre i es faran presents amb
llurs taules a la plaça de Sa Font,
al costat de la Casa de Cultura.

És aquesta una tradició que ha su-
perat enguany els vint-i-cinc anys
i que sorgí per iniciativa dels alum-
nes de l'Escola.de .Mallorqui de la
Fundació Cosme Bauçà.

El setmanari c Dijous» ha arribat
al n°. 1000

Dimecres passat, a Inca, tingué
Hoc l'acte de presentació del núme-
ro 1.000 del setmanari «Dijous» que
dirigeix el nostre company Gaspar
Sabater. L'esdeveniment s'inicià al
Casal de Cultura, on el Dr. en his-
toria  Pere Fullana tingué cura d'a-
questa presentació. Ili fou present
el President de la C.A., autoritats
inqueres, collegues de premsa i un
públic nombrós. El Director G. Sa-
hater obri l'acte en breu parlament
i també intervengueren el batle
d'Inca Jaume Armengol i Gabriel
Cafiellas.

Un petit concert de la veterana
agrupació coral L'Harpa i després
una ballada popular i brufada a la
plaça d'Espanya culminaren la ce-
lebració.

Enviam als nostres companys del
«Dijous» la nostra més entusiasta fe-
licitació. Que per molts anys conti -
num n en aquesta noble tasca.

DemA XV Diada d'Esplai a Sant
Marçal

Demi la confederació de Grups
d'Esplai de Mallorca celebra la dia-
da anyal a sant Marçal, a la qual
hi participarà el Club d'Esplai «Al-
hada» de Felanitx.

Club de Tennis Felanitx
El Club de Tennis Felanitx, com

cada any, amb la collaboració de
l'Ajuntament de Felanitx, organitza
el TORNEIG DE PRIMAVERA '93,
que començarà el proper dia 17 dc
maig.

Per a inscripcions, en el Camp Mu-
nicipal d'Esports, a les 21 flores, fins
dia 14.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXPOSICIÓ DE FLORS.—Avui i

demà a la Casa de Cultura. Recepció
d'aportacions, avui dissabtc de 10 a
15 h. Inauguració a les 19 h. Entrega
de premis, demà a les 21 hores.

DEMOSTRACIÓ.—Dilluns dia 10,
a les 17 h. a la Llar, demostració
d'herbes medicinals «Herbalife» a
càrrec de Rafel Borrueco.

Creuada de l'Amor
MES DE MARIA

Durant el mes de maig, i com ja
es tradició, tots els clissabtes es can-
taran Vespres a la Verge Maria a
clistins temples. Avui dia 8 la festa
mariana sera a l'església de Sant Al-
Fons, ja que s'hi celebra la festa de
Ia Verge del Perpetu Socors. A les
7 de l'horabaixa clones, hi haura Ves-
pres i Eucaristia.

El proper clissabte dia 15 la fun-
ció sera a la capella de la Mare de
Déu de la Providencia de les RR.
Teatines. Començara a les 730 del
capvespre.

Hi sán convidats tots els fidels.

Adoració Nocturna
Divendres dia 14, a les 9 del Nies-

pre, en el Convent cle Sant Agustí,
Vigília d'adoració nocturna. Sera en
sufragi de Francisca Adrover Vda.
de Ramón Lladó.

Secchi Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA MARE DE DEU
DEL PERPETU SOCORS

Avui dissabte, a les 19 h. Vespres
cle la Mare de Dal i Eucaristia.

Demà diumenge, a les 5 del cap-
vespre, Exposició del Santíssim i
toms de vetlla a càrrec de les asso-
ciades a la Súplica Perpetua. Durant
Ia vetlla es pregara pels fruits espi-
rituals del Congres Eucarístic Inter-
nacional dc Sevilla.

A les 7 de l'horabaixa, Missa can-
tada amb homilia pel P. Antoni Oli-
ver, C.R. Cantara la Capella Teatina.

Les testes de Horta
El proper dissabte (lia 15 comerçaran les lestes de S'Ilorin, unes /estes

que s'encetaran ami) la del patró Saut Isidre i acabaran per Cinquagesma,
per bd que encara hi hatira esdeveniments esportius fins a mit jan juny.

Vos oferim avui el programa de la setmana primera:

Dissabte dia 15 de nzaig, FESTA DE SANT ISIDRE

A les 10, missa en honor del patró que dira Mn. Guillem Feliu, qui dira
Ia homilia. Cantara el Cor Parroquial.

A les 11, al collegi, partit de voleibol entre 7e i 8e curs.
A les 1630, al camp de futbol, partit de Iliga categoria Cadets, entre

el S'HORTA i el CONSELL.
Després de la missa, a les 19 h., al saki parroquial, festa de la Tercera

Edat amb bunyolada i ball de bot amenitzat pel grup LLUNERA. El poble
hi queda convidat.

Diumenge dia 16 de maig
A les 10'30, PRIMERA PROVA CICLISTA de S'HORTA en circuit urbà,

categoria Socials Federats. Anira pels carrers Convent i Cala Marçal. Ani-
maran la cursa els tambors den Rafel Simonet.

A les 11'30, CURSA CICLISTA per a corredors locals de totes les cate-
gories, femenines i masculines. Hi haura un obsequi per a cada participant.
També es farà una carrera especial per a nins i nines menors de 7 anys,
als qui Coca-Cola oferirà beguda de franc.

Al final de les proves es proccclira a l'entrega de premis.
L'organització és a càrrec del Club Ciclista Felanitx.
A les 13 h. a la plaça, CONCURS DE PLATS DOLÇOS que es consu-

miran després de la paella monumental. Hi haura premis per als guanya-
dors. Quedau tots convidats a participar-hi.

A les 13'30, aperitiu de coca amb verdura.
A les 14 h., degustació de la tradicional PAELLA.
Per poder dur una mica de control i una millor organització, sera ne-

cessari un tiquet per cada un, els quais es vendran als establiments públics
de la població: cales, supermercats, bancs, forns, etc. Amb el tiquet es
participara en el sorteig d'una porcella. Hi ha temps per apuntar-se fins
dia 14. Portau el plat el tassó i cobert.

A les 15'30, a la plaça, Concurs de FOTOGRAFIA, organitzat per Fotos
Jaume Monserrat.

A les 1645, partit de futbol de 2.a Regional: S'HORTA - CAS CONCOS.
A les 18'30, partit de futbol entre fadrines i casades. Hi haura una por-

cella dc premi per cada equip, donades per Banca March.

Dissabte dia 22 de maig
A les 22 h., al saló parroquial, teatre a  càrrec del grup «Sant Bonaven-

tura» de Llucmajor, que posarà en escena l'obra de Julio Matías «Amor
en blanc i rregre», traducció d'Antoni Bennassar.

l informació

NI■

CELLER CAN TIA
C/. Pou de la Vila, 5	 Tel. 581088	 Tel. movil 908-631083

Les comunica su REAPERTURA desde
ayer viernes, bajo nueva Dirección y les
recomienda sus especialidades:

—TAPAS VARIADAS
—FRITO MALLORQUIN Y DE MATANZAS
—ARROS BRUT

Menús a la carta y económicos — Comidas por encargo
PRECIOS ESPECIALES PARA BODAS, BAUTIZOS, COMUNIO-
NES, ETC.

Hacemos toda clase de bocadillos
ABIERTO a partir de las 7 de la mañana
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LES MISSES

Sr. Director: Certament, de cada
_dia tenim les idees menys clares. I
no es estrany, a cada moment ens
donen oportunitats per no saber va-
lorar lo que és oportú fer en cada
ocasió. hem perdut les referències.

Vivim en un estat aconfessional,
diven que hi ha una manca de fe a
la nostra societat i , paradoxalment,
quasi tots els actes socials i multitu-
dinaris que es fan al nostre poble,
comencen amb una missa.

Sense anar més lluny, en el dar-
rer setmanari ens anunciau una tro-
bada de donants de sang —una acció
molt encomiable la del donant—, que
•començara amb una Eucaristia, i
una trobada de cases regionals en
.qué també es pensa celebrar una
missa. No és això mesclar ous amb
caragols? Creis que tots els que as-
sistiran a la reunió seran creients?
Pensau que totes les persones que
se reuniran per mostrar-nos els balls
de la seva terra tenen perquè assis-
tir a una Missa, diguem-li imposa-
-da?

La Missa és el bessó de la fe de
tot creient; però estam tan avesats
a assistir-hi de manera rutinaria
que, moltes vegades, es un pur trà-
mit, una forma d'omplir el progra-
ma i, per molts ciels ; -issistents tis el
mateix significat que el tros de coca
-en què sol acabar l'acte.

Per abc() pens que els capellans
són els primers que haurien de fer
veure, quan els sollicita una d'a-
iuestes Misses, que l'Eucaristia no-
més té sentit per celebrar la fe; pe-
ro mai com pur complement d'un
:acte social.

Cree que ha arribat l'hora de tenir
una escala de valors ben definida i,
aquesta manera de procedir no aju-

da gens a desxifrar-la.
Maria

Tômbola Grup Parroquial
Gavina-Esplai Albada
Pro-campament Barcelona-Andorra

Els propers dies 8. 9, 15 i 16 de
maig vos convidom a venir a provar

vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, la liar dols esposos Bar-
tomcu CINT.der Grirnalt i Joana M."
Adrover s'ha vista 1crnda
amb el naixament (lei seu primer
fill, una nina preciosa. qu:-, en cl
baptisme rebrà el nom de Maria Ca-
talina.

Felicitam els novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat dematí, a la par-

ròquia de Sant Miguel. varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia, els
germans Lina i Lluís Martínez Cres-
po.

I diumenge horabaixa, al santuari
de Sant Salvador, la va rebre el nin
Tomeu Valls de Padrines.Forteza.

Rebin els nou combregants la nos-
tra més cordial enhorabona, que
feim extensiva als seus pares.

Agraïment
La família Alemany-Mesqui-

da, davant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebudes
amb motiu de la mort d'Antoni
Alemany Castell i en la impos-
sibilitat . de correspondre-les to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

SE REVISEN, NETEGEN

I CANVIEN MORTS I

amarraments
d'embarcacions

Informació: C/. Carme, 20

(Riuetó) o al Tel. 580601

sort als baixos de la Rectoria. Els
dies 8 i 15 des de les 4 i mitja fins
a les 9 del vespre, i els dies 9 i 16
de les 8 i mitja a la una del migdia
i de les 4 i mitja a les 9 del vespre.
Vos hi espera m.

' Terra Iluenta

Saturn, 1111 delS deus de la mito-
logia romana, devora els seus propis
fills per evitar que li poguessin pren-
dre el Hoc de rei de l'Univers. Tan-
mateix un ciels seus fills, Júpiter, es
salva i el destrona.

La mitologia es torna, en certa
manera, realitat, quan observam que
Italia, un cstat democratic de la Me-
diterrània, integrat a la CEE, a
l'OTAN i a la UEO, esta devorant
els fills que ha engendrat d'ença que
es reconstitui, després de l'experien-
cia feixista i de la II Guerra Mun-
dial.

La gran crisi política per la qual
travessa Italia, fa la impressió que
és un fet recent, pet-6 no és així. La
República Italiana de la postguerra
es bassa en els partits politics, en
els sindicats i en un sistema propor-
cional que evitava que el PCI (co-
munista ) pogués arribar mai al po-
iler (això darrer explica, en gran
part, la inestabilitat ciels governs).
La corrupció a tots els nivells i fins
i tot a les institucions públiques, era
un fet conegut, al qual, inexplicable-
ment, no se li havia posat ni fre ni
remei.

Ara les mateixes institucions es-
talais, el poder judicial conrceta-
ment, lia posat en marxa una gran
operació dirigida a perseguir una

Carrera Cilcilo-At-
1 Mica Recreat-
tivan

El Cercle Recreatiu, te prevista
pel dissabte dia 5 de juny, la cele-
braciú d'una carrera Cicio-Atlética,
en la que, com indica el seu nom es
combinara el recorregut en bicicleta
amb la marxa atlética a peu.

Aquesta constara de tres circuits
de les característiques segiients:

Primer.—Des de la benzinera de
Portocolom (carrer de Cristòfol Co-
lom) fins a la Creu del Corral den
Nofret a la carretera de Sant Sal-
vador. Aquest recorregut es farà
amb bicicleta de corredor.

Segon.—Des de la Creu del Corral
den Nofret fins al Poliesportiu de
Sa Mola. Es per camí de terra i la
bicicleta ha de ser cie muntanva o si-
milar.

Tercer —Des del Poliesportiu fins
a Sa Recreativa per circuit urbà a
Peu.

La carrera començarà a les 5 del
capvespre i es regira pel següent re-
glament:

Només hi podran prendre part
ve'ins de Felanitx, homes i dones, (le
qualsevol edat.

Els participants portaran una sa-
marreta, per gentilesa de la Delega-
'ió d'Esports CIM, amb l'indica-
titi de la carrera.

La inscripció costara 500 pessetes
i el termini per a formalitzar-la aca-
ba el dia 22 de maig. S'ha de fer als
locals de Sa Recreativa.

Després de la carrera hi haura un
berenar per a tots al local social.

En cas de que qualque persona

corrupció . generalitzada que ha im-
pregnat l'activitat politica de molls
anys enrera ença. Era la seva obliga-
ció i, de fet, l'única sortida ética que

quedava a un estat que havia per-
dut la confiança del Poble. Peril la
feina de neteja, l'operació «Mans ne-
tes», ha arribat massa tard i s'ha fet
sense la pruckincia necessaria. Massa
persones, massa institucions, massa
empreses i massa politics estan to-
cats per la corrupcie a Italia, i
que podia ser una gran i positiva
operació de neteja, pot convertir-se,
a curt termini, en una greu descom-
posició del sistema politic democra-
tic i del mateix estat.

Italia es un estai molt jove (una
mica més de cent anys) que no po-
dia resistir una crisi com la que
esta travessant, si tot queda reduit
a simples escandols i detencions.
Els italians necessiten d'una refun-
clade> urgent del seu estat, si es que

consenar-lo. Si no ho aconse-
gueixen és ben probable que Italia
acabi desfeta, possibilitat que les du-
tats del nord ja contemplen com al-
guna cosa mes que una hipètesi. En
les actuals circumstancies, el mite
de Saturn estaria repetint-se un al-
tee cop.

Antoni Roca

Gimnàstica Esportiva
El Col.legi S'Algar de Por-
tocolom es classificà en
tercer Hoc en catagoria
Benjamí femenina

CAMPIONATS ESCOLARS

A les recents proves dels Cam-
pionats escolars de Gimnàstica Es-
portiva, el collegi S'Algar del Port
obtingué el tercer lloc amb catego-
ria Benjamí femenina, amb les se-
güents gimnastes: Francisca Ben-
nassar. Elena López, Erica Méndez,
M.a del Pilar Oliver i Bel Rosselló.

A la categoria d'iniciació se clas-
sifica Nadia Nicolau.

A Alevi foren Maria &laça i Joa-
na M.  Muñiz.

A la categoria infantil es classifi-
ca Tania Valls.

T en Iniciació masculi foren els
classificats: Joan Tiron, Nadal Ben-
nassar i Carlos Diaz.

El collegi Joan Capó classifica els
scgüents gimnastes: Coloma Barce-
ló (Iniciaci6), Eva Andres (Renia-
mí) i Margalida Vidal (Infantil).

Del collegi Sant Alfons foren els
classificades, Barbara Oliver (Ale-
ci) i Laura Expósito (Benjamí).

Felicitam tots els classificats que
assistiran a la final que se celebra-
rà a Palma el proper dia 22 de
maig, i també a tots els partici-
pants.

M.A.C.

que vulgui participar no tengui
equip, l'organització es preocupara
de cercar-n'hi.

Hi haura un trofeu especial pels
primers elassificats.

Saturn
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Celler Ses Portadores
Ronda Creuer «Baleares», 59 Tel. 825271

PORTOCOLOM

Comunica a sus clientes y público en general, que mañana do-
mingo al mediodía, tiene todas sus plazas RESERVADAS.

Disculpen las molestias
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• De moment no hi ha cap partit
politic que tengui solucions per treu-
re el País de la crisi que pateix. Si
escoltau qualque debat dels que es
donen per les televisions - nó treureu
res en net. La realitat és•rflolt més
crua, ens hem de remuntar a l'any
79 quan la Reserva de divises del
Banc Estatal està a un nivell tan
baix...

Mentre, els politics es despresti-
gien i van de solfes... Menys mal
clue els membres de l'equip «A» se
prenen la cosa amb filosofia. L'altre
dia a «S'Abeurador» després d'un
frit sensacional li pegaren de por-
cella farcida de bon peix, i l'altre,
era una caragolada de boquers frits
i ben picants... Ja, veurem després,
ja ho veurem va dir el cego.

• El pasado domingo, con la ra-
dio a cuestas, estaba pendiente de
lo que sucedía en ALGAIDA, donde
el FELANITX jugaba en su exilio
frente al ANDRATX, no hubo noti-
cias hasta que ya entrada la noche
veo llegar al presidente • MIQUEL
OLIVER y me dice que han perdido
UNO a DOS. Está desolado, a los
jugadores les han faltado reaños pa-
ra conseguir un resultado mejor...
¿Y el Alaró que ha hecho? No lo
sabe, estamos intranquilos porque
si ha ganado, perdemos la catego-
ria. Menos mal, que no hay noticias,
y cuando la radio no da el resultado
es que el equipo local la ha pifiado.
Así és. Ya de noche, recibo la noti-
cia en la calle, de boca del segun-
do de a bordo, el amigo VICENTE
«FONCAL», el Alaró ha perdido por
dos a cero. ¡Vaya alegrón! No pasa
nada, estamos casi salvados.

Ah!, el gol felanitxer lo mare() NI-
CO de penalty. Con este gol eleva
su cuenta goleadora a nueve tantos,
siendo el «pichichi» del equipo, lo

que da una idea aproximada de lo
birria que ha sido la artilleria me-
rengue esta temporada.
a Mientras, en 2." REGIONAL,

las cosas van de mal a peor. El AT-
LETICOS PORTOCOLOM volvió a
sucumbir en «Es Torrent& ante LA
SALLE por UNO a DOS. Empezó
con nueve jugadores y terminó con
siete, la debacle. Los colegiados le
están pasando factura al Sr. Cuen-
ca por sus declaraciones e imper-
tinencias. Los de negro son jueces
únicos y no se les puede decir nada,
son los que cortan el bacalao.

• Tampoco pudo hacer mucho en
VILAFRANCA el CAS CONCOS
donde fue derrotado por un TRES a
CERO que no oCrece dudas. Mien-
tras, en S'IlORTA se disputaba un
partido vibrante, con muchos goles;
los locales batieron el cobre, pero
al final tuvieron que ceder ante un
poderoso Líder: el PORRERES. ya
en plan campeón, por un estrecho
marcador TRES a CUATRO.

• Començà la «XVII SETMANA
DE MÚSICA a FELANITX. Del 2 al
16 de maig. Amb menys presupost
que mai. La crisi també ha afectat
als organitzadors. Per tal motiu en
el mateix programa es dóna a en-
tendre que malgrat la manca de do-
biers el repertori es bastant com-
pletet dins lo que cap.

• Èxit dels JUDOKAS felanit-
xers. El pasat dia 10 d'abril tingue-
ren lloc els examens a l'ESCOLA
DE JUDO FELANTX que dirigeix
l'amic JOAN OBRADOR. Quatre
alumnes aconseguiren el CINTURÓ
NEGRE categoria I.' DAN. Davant
sis professors amb la presidència
del mestre PRASS, els alumnes
GUIEM VIDAL, TONI RODItt-
GUEZ, FRANCESCA OBRADOR i
MANOLO OBRADOR passaren la
prova amb un alt nivell. Enhorabo-
na!

• Pel próxim dia 5 de juny esta
prevista una CARRERA CICLO-AT-
UTICA que organitza el «CIRCOL
RECREATIU». Dins aquestes pagi-
nes trobarà millor informació. El
termini d'inscripció finalitza el pro-
per 22 de maig. Aquest esport no-
vedós, en certa manera, se compon
de prova ciclisl- amb carreres a
peu. Pot resultar interessant i fins
i tot divertit.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

ES LLOGA CASA renovada a Fela-
nitx.
Informes, Tel. 552734.

Fútbol Sala

Emotiva entrega
Benjamins B

RESULTATS
Iniciació
APA C. S. Alfons A/Bar Can Biel, 3 -
C. At. Alcúdia, 3

Prcescolar. Diada S. Corrió 93
C. Es Liceu B, O -
APA C. S. Alfons B, 1

Beiljainins.
Copa ('ousei/cria J. ronda
APA C. S. Alfons B, 2 -
APA C. S. Alfons A, 3

Benjamins. Diada S. Carri6 93
C. Es Liceu A, 5 -
APA C. S. Alfons A/P. Hens, 4
Infantils Fentenine.5
Col. J. de Avila 1 -
APA C. S. Alfons/Fot. Monserrat, 7

Jornada igualada, plena d'enfron-
tamcnts de copa i de diades. Ce-
nyint-nos a la lliga però, els més pe-
tits, els d'Iniciació A entrenats per
Pep-Julián, empataren a 3 dins Sa
Mola. Els tres gols locals foren mar-
cats per Alex Sibot, el darrer a un
minut del final. Arbitratge fluix i un
punt d'or que ens deixa dins la cor-
da fluixa del titol. Jugaren, Crist6-
bal, Xisco, Alex, Sebastia, Andreu,
Vidal, Mateu, Corchado i David.
Manca el capita, Andreu Leandro
per malaltia.

L'equip dels de preescolar fou
convidat a les festes de Son Carrió,
on s'adjudicaren la diada per la mi-
nima. El resultat 0-1 els /Iona la vie-
túria amb un gol marcat pet Liceu B
en meta própia. Una quinzena de ju-
gadors es desplaçaren a Son Carrió
per participar a aquesta diada i l'or-
ganització els oferi un berenar. Els
alineats foren, Xisquet. David, Se-
bastia, Coronado, Miguel, Bennasar,
J. Carlos, Tomeu, Angel, Cristian,
Xisco Juan i Sergio. Amb aquesta
diada han posat fi a la present tem-
porada, dins la qual han aconseguit
exits importants.

La Copa President/Conselleria en-
fronta, li)gicament, els clos equips
benjamins felanitxers. Partit passat
per aigua en el que els de categoria
B s'avançaren en el marcador amb
un clar 0-2. Gols de Magi i Juanito.
Aix6 no obstant l'equip A no afluixa
i aconseguí superar aquest resultat
per tres gols, dos de Toni Barceló i
on de Guiem Uguet: Jugaren per
l'equip B, Martinez, Juanito, Zamo-
rano, Pedro, Magi, J. Pere, Kiko, Ra-
mallo, Alfredo, Jesús i Enrique. I
per l'equip A, Joan, Xesc, Barceló,

d'clisquis des
a Sa Rabassa
Guiem, Bel, Raimondo, Lluís, Jona-
than i Manresa.

Els benjamins B aprofitaren
aquestes vacances per celebrar un
dinar de germanor a Sa Rabassa.
Fou molt animat i tots els ju2adors
reberen un record de mans dels seus
entrenadors, i el president del club,
Marino Talavante, fou obsequiat
amb un plat firmat per tota la plan-
tilla.

Els benjamins A jugaren durant
les festes de Son Carrió amb Es Li-
ceu A, i perderen pet- la minima.
Després d'encaixar un 3-0 remonta-
ren fins al marcador final, 5-4. Pels
benjamins marcaren Barceló (2),
Colhem i Raimondo.

Les U2rnines golejaren a Ciutat al
tercer classificat. Eva Sierra (5) i
Carolina (2) foren les autores dels
gals. Les nines donaren un recital
de bon joc i demostraren perquè
són ilciers i estan a punt de procla-
mar-se campiones de Mallorca In-
fantils femenines.

LO MILLOR.—El Pavelló que sem-
bla que aviat estarà.

LO PITJOR.—La subvenció per
l'arbitrage de la Copa President, que
no ha arribat, i cada club ha hagut
le pagar els árbitres.

Esc. F. S. Felanitx

Finals Comarcals 1993

L'Escola F.S. Fetanitx A
digne campiò
Semifinals
Esc. F. S. Felanitx A, 4 -
C. S. Portocolom, 3
Esc. F. S. Felanitx B 3, -
C.D. S'Illot, 6
Final
Esc. F.S. Felanitx A, 6 -
C.D. S'Illot,

Tarda concorreguda i bullosa, l'e-
quip A felanitxer s'emporta el dispu-
tadíssirn Torneig Comarcal 93. En-
guany les finals foren molt anima-
des, ja que hi participaren lo millor
de la comarca.

L'equip campió estava format per
Muñoz, Richard, Pedro, Francis,
Domingo, Esteban, Páramo, Cira,
Gori i Salvita.

E. F. S. Felanitx

DOS CHICAS BUSCAN TRABAJO
de canguro, en Cala d'Or o Porto-
colom.
Informes, Tel. 653639

PER LIQUIDACIÓ TOTAL
oferim DESCOMPTES DEL 20 al 40% en
OBJECTES DE CUINA, DECORACIO, REGALS l.a COMUNIÓ,
APARELLS CALEFACCIÓ, VENTILADORS, LAMPARES, PEPES
I JUGUETES

VISITAU-NOS

ELECTRICA PARERA
C/. Sa Plaça, 10	 Felanitx



Tu que pots,
on 	 peregs

Gaudeix-ne. Multiplica les !eves idees. Descobreix
altres mons. Alimenta la teva capacitat de con-
versar. Millora l'opinió que tenen de tu. Satisfé
totes les teves curiositats. Acostat als llibres.

Llibreria RAMON LLULL Nlajor, 25 '1'1. 580160

A costA1
als LlibRes

jA v EurAs—

Visitau demà la TAULA muntada per la
FESTA DEL LLIBRE on hi trobareu les
darreres novetats editorials.

FELANITX
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BASQUET

IMMILLORABLE

3..	

FUTBOL

¡Iambi va punxar 	 lard!
Felanitx, 1 - Andratx, 2

Per sanció federativa el partit es
jugà el diumenge horabaixa al camp
de l'Algaida. Un partit dolent j , com
es pot suposar, amb molt pocs es-
pectadors.

FELANITX: Matia s, Gelabert,
Maimó, Sampol (Jose), Roig, Oliver,
Martin (Borrás II), Gonzalez, Mai-
m() I (Francis), Riera y Caldentey.

ARBITRO: Gomez Alcántara.
Bien en lineas generales. Mostró tar-
jetas amarillas a Gelabert, Martin,
Martinez y Gonzalez.

GOLES:
1-0, min. 3.0: Maimó.
1 - 1, min. 37: Morey.
1-2, min. 56: Guti.

COMENTARIO: El Felanitx su-
cumbió frente al Andratx en un en-
cuentro pobre de juego que más
vale olvidar cuanto antes.

El resultado podia significar el
descenso para las huestes que diri-
ge «Bussi», pero el Alaró no pudo
en su casa con el Atco. Rafal, y
ahcra el Felanitx, ganando al Cala
d'Or en el último partido, tiene la
permanencia asegurada, o en su de-
fecto si el Alan!, pierde uno de los
dos partidos que faltan para termi-
nar —o empata los dos— el Fela-
nitx aún perdiendo conservaria la
plaza, sin hacer absolutamente nada
de nada, lo que poco mérito tiene la
cosa.

El Reserva.

PROXIMA JORNADA.
PREFERENTE: GENOVA - FE-

LANITX.
2. a REGIONAL.— «Es Cavalier»:

CAS CONCOS - ATCO. LLUBI.
ALGAIDA - PORTOCOLOM

COLONIA - S'HORTA

2.. REGIONAL
S'HORTA, 3 - PORRERES 4

Començaren malament les coses
pel S'Horta, ja que als 15 minuts
perdia per 1 a O. Poc després pet-6
reacciona i aconseguí empatar amb
un penal sobre Lobato que transfor-
ma Felix. A la segona meitat el
S'llorta sorti decidit a assolir la vie-
tõria i als dos minuts Juli colloca

el 2 a 1. Per() a partir del minut 10
hague de jugar nomes and) deu ho-
mes per expulsió d'Antich per doble
amonestació, circumstancia que acu-
sa força el S'Horta tota vegada que
Antich realitzava un marcatge excep-
cional al jugador contrari Mateu
Rossellú. A partir d'aqui, aquest feu
el que volgué i el Porreres aconse-
gui la victbrai. Cal destacar la bona
actuació del porter local Adrover,
que feu parades de molt de merit.
Dema diumenge desplaçament de ri-
valitat a la Colônia.

CADETS

S'HORTA, 6 - SES SALINES, 1

Partit de rivalitat en el que el
S'Horta no tingué problemes ja que
els allots entrenats p'En Tomeu
Creus feren un gran partit i un gran
esforç. Gols de Tomeu Roig (2), Pe-
dro Bonet, Julio Salinas i Jose (2).

JUV. CAN PICAFORT, 5 -
FELANITX,

Alineació: Porras; Sans, Manolo,
Cristóbal. Javi; Pinilla, Matas,
Acosta, Miguel Angel; Jose Soler i
Esteban.

Partit dolent per part dels juga-
dors de Fernando i Colau, que val
n -ì('s oblidar 10 ((WM abans millor.
Darrerament s'ha baixat el nivell de
joe i l'efectivitat davant la porteria.

Avui dissabte, els cadets juguen
en Es Torrent() enfront de l'Algaida
a partir de les - cinc de l'horabaixa.

Sebastià Oliver

INFANTILS
COLONIA, O - S'HORTA, 4

El S'Horta no pogué acabar el par-
tit a la Colônia ja que a l'equip lo-
cal li expulsaren quatre jugadors i
es quedaren nomes amb set.

FELANITX, 6 - ALGAIDA, 0
Gols: «Stoichkov» Valentin (3),

«Torero» Obrador, Andres «Rocha» i
Jose Vicente Marcos.

Alineació: Paco; Oliver, Joan, An-
dres, Simó; Jose Vicente, T. Obra-
dor, T. Nadal, T. Vidal; Valentin i
«Buitre» Alcolea. També jugaren:
Cosme, Sergio, Alex, Enrique i Nico.

RESULTATS

Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 78
BAEX MENSAJEROS,	 50

Se!IliarS
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 69
ALMACENES FEMENIAS,	 54

COMENTAR

Excellent actuació dels JUVE-
NILS; aconseguiren una victôria per
28 punts, un marge molt cbmode.
En cl descans el marcador era ja de
31-14 i arriba a una major diferen-
cia, de fins a 34 punts, en el minut
28 de l'encontre. A la part final els
jugadors de Son Rapinya s'espabila-
ren una mica. Amb aquest segon

Fàcil partit pels nins de Nino Si-
marro davant un dels cuers. Es des-
tacable l'habilitat golejadora en les
darreres jornades de «Stoichkov»
Valentin Diaz.

Avui dissabte, els infantils se des-
placen a Ses Forques de Porreres
per a disputar el darrer partit de la
temporada.

BENJAMINS
S'HORTA, 5 - PLAYAS CALVIA, 3

El S'Horta aconsegui un tempteig
voluminús davant un Unix Playas de
Calvià en un partit que dominaren
malgrat tenir alguns problemes en
determinats moments. Gols d'Anto-
nio Gonzalez (3), Paul i David de la
Puente.

L'encontre que havia de disputar-
se entre el C.D. Felanitx i el Son
Roca At. fou ajornat a causa de la
forta pluja caiguda, que va fer im-
practicable el terreny de joc d'Es
Torrentó.

El pasado sábado dia 1 se celebró
Ia quinta y última prueba selectiva
para el campeonato de Baleares en
Ia modalidad de LANZADO. Se dis-
putó en aguas de SON SERRA DE
MARINA bajo el patrocinio de Dis-
tribuciones Jaser y la clasificación
fue la siguiente:

Categoría SENIOR:
Mauricio de Voider,	 80 p.
Miguel Garcias,	 65 p.
Lorenzo Tortella, (sorteo)

	
45 p.

Sebastian Guiscafré, (sorteo) 45 p.

Categoría INFANTILES:
Pedro Tortella,	 65 p.
Rafael Comino,	 45 p.
F. Javier Fuster, (sorteo)	 15 p.
David Viz, (sorteo)	 45 p.

Una vez finalizadas las pruebas
selectivas la clasificación general
queda como sigue:

Categoría SENIOR:
Lorenzo Tortella,

triomf consecutiu, la moral dels ju-
gadors felanitxers torna ser bett
alta.

L'equip SENIOR MASCULI havia
de guanyar a mes, ho havia de fer
per mes de 10 punts, si voila evitar
el descens de categoria. 1(16 be, des-
prés d'haver anat per davant la ma-
jor part del temps, encara que ros
per tin curt marge, es troba, a tres
minuts i mig de la fi, amb un 48-53
que semblava irreversible. Quan tot-
horn posava amb dubte fins i tot la
victúria minima del partit, es produi
un fet, quasi be insòlit, en forma
d'increïble reacció. Aconseguirem un
parcial -de 21-1! Dificil és creure-ho,
fins i tot pels alla presents. El bits-
quet, a vegades, és així. Els 15 punts
de diferencia final han deixat l'equip
com a líder del grup A-3. Ara, per
tal de mantenir la categoria, enca-
ra haura de promocionar.

ANOTADORS

Juvenils.—Cesar (24), C. Guerrero,

(18), A. Veny (16), A. Barceló (6),
R. Boyer (6).

Seniors masc.—Jordi (23), B. Sal-
Va (21), Cesar (11), X. Adrover (6).

AQUESTA JORNADA
Dissabte, els juvenils, jugaran a

Inca. Diumenge, el conjunt de 3.a,
acabara fa temporada, a Llucmajor.
L'equip que guanyi, haura quedat
4rt. a la lliga i se'n dura el trofeu
«Jorge Juan».

A l'hora de redactar aquesta car
nica clesconeixem on i contra quirt
equip jugaran els cadets. Tampoc
no sabem si l'equip senior masculí
jugara el primer partit de promoci&
o si ho farà la propera setmana.

LARRY CISTELLES

Sebastian Guiscafré, 	 26 p_
Miguel Garcias,	 18 p.
Mauricio de Voider,	 12 p.
Francisco
	

10 p.

Categoría INFANTILES:
Pedro Tortella,	 34 p-
Carlos Barral, 	 28 p.
David Viz,	 14 p..
Juan Martorell,	 14 p.
F. Javier Fuster,	 10 p.

Estos pescadores serán los que re-
presenten al CLUB DE PESCA DE-
PORTIVA MESTRAL DE PORTO-
COLOM en el campeonato de BA-
LEARES en la modalidad de LAN-
ZADO, que se disputará los próxi-
mos (has 3 y 24 de Julio.

Les deseamos a todos mucha
suerte.

Jaws.

Club de Pesca Deportiva
Mestral Portocolom

VENDO COCHERIA sita en caller
Roig, 8.

30 p.	 Informes, Tels. 582250 y 580849



'Tocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissable 1: 	 3-1-31-37-39-49
C-33 11-9

Dijous 6: 	 6-7-16-28-4345
C: 13 R-5

Bono Loto
Di ven (I

Dilluns 3:

Di mar. 4:

Dime. 5:

30: 7-32-34-36-3945
C: 31 R-6

9-11-24-27-3-1-39
C: 31 R-3

4-16-17-28-31-18
C: -13 11-4

12-14-35-36-44-47
C: 4011-5

electrónica— i

M OREY—I
C/. Caritat, 4
Tels. 583459 y 827182
FELANITX

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

FELANITX

L'Agrupació Socialista de Felacitx lofai=

Coloms a la Sala
a«LA SALA INFORMA»
NO INFORMA

El núm. 83 de «La Sala Informa»
relatava que a la Comissi& Informa-
tiva d'Urbanisme celebrada cl dia 16
-ami) l'equip redactor de les Normes
Subsidiaries: «S'ha de recalcar la
nombrosa participació haguda a l'es-
mentada reunió».

Informats pel nostre representant
a la reunió i llegida l'acta de la ma-
teixa horn té la impressió que el re-
dactor de la nota esmentada o s'e-
quivoca dhistõria o pretèn fer arri-
bar ais lectors d'aquest Setmanari
i als oïdors de l'Informatiu de la Te-
levisió Felanitxera falsedats
pies d'un fulletó municipal perquè,
els fets no tenen res a veure amb
cl que s'afirma amb la frase que
.s'ha de recalcar la nombrosa par-
ticipació».

Mirau per on, els fets foren el se-
giien ts:

1.—E1 Batle, president de la Co-
missió, l'abandona una hora i Mitja
ahans que acabas.

2.—Un representant del PSOE
també abandona la reunió poc temps
després.

representants de tots els
partits politics, nomes el represen-
tant de Coloms a La.Sala va partici-
par en el diàleg amb l'equip redac-
tor j així consta a l'acta.

No entenem què deu pretendre el
desinformador dient que «s'ha de
recalcar la nombrosa participació
haguda». El que si es ben manifest
és el desinterès de sempre demos-
trat per l'equip de govern i els que
li van darrera. No entenem perquè
una reunió per estudiar els suggeri-

ments dels ciutadans i que el Presi-
dent de la Comissió l'abandoni per-
què té altres feines. Si es pretèn con-
sensuar les Normes, les reunions no
han de ser tan «participatives» com
l'esmentada, però si es pretèn apro-
var les Normes pasant-les a votació,
no cal que estudiem res conjunta-
ment perquè perdrem el temps inú-
tilment.

Nota: Dels suggeriments presen-
tats a l'exposició pública cal aplau-
dir la participació de la gent de Cas
Concos que tenen clar com volen
que sigui el poblc. Cal fer esment la
nulla participació dels tècnics fela-
nitxers i que l'únic partit que ha
presentat suggcriments ha estai Co-
loms a La Sala.

Queda clar que el futur de Fela-
nitx interessa ben poc eis tècnics i
politics o que ja els va be aixi corn
s'ha proposat o com esta.

PSOE.

LA PRECAMPANYA

Una representació de l'Agrupació
Socialista local i un grup de perso-
nes que han mostrat repetidamcnt
la seva adhesió al partit, assistiren,
diumenge passat, a un restaurant de
Marratxí, a l'acte de presentació de
les candidatures del Partit Socialista
de les Illes Balears a les properes
eleccions generals.

El candidat al Senat per Mallorca,
Miguel Riera, va acudir als actes que
l'Agrupació local de Capclepera va
celebrar el dia Ir. dc maig a Cala
Ratjada i posteriorment a la fira de
Ses Salines.

Una representació de les candida-
tures visitara Felanitx amb ocasió
de la fira de maig que tendra hoc
demà diumenge.

Ahir vespre s'havia de celebrar un
acte a un restaurant d'Algaida amb
la presència del Ministre d'Educa-
ció, senyor Pérez Rubalcaba.

LES URBANITZACIONS

A la sessió plenaria celebrada per
l'Ajuntament dilluns passat es va
acordar per unanimitat després de
realitzats els estudis pertinents, que
s'inicias el procediment per a la re-
cepció de tres urbanitzacions dc Ca-
la Ferrera.

El Grup Socialista vol resaltar
que, en compliment de les promeses
fetes durant la campanya que pre-
cedi les darreres Eleccions locals, en
cl període en que va comandar a la
Sala, va contractar un equip integrat
per un arquitecte i un advocat, per
informar les allegacions presentades
al projecte de Delimitació del  Sòl
Urbà i per estudiar el tema de la
possible recepció de les urbanitza-
cions del terme, per tal d'acabar
amb una situació insatisfactèria que
fa massa temps que dura.

Si els treballs ja iniciats arriben a
bon port, les tres urbanitzacions de
Cala Ferrera seran les primeres que
hauran estat rcbudes per l'Ajunta-
ment.

El Batte va reconéixer pública-
ment que la decisió adoptada pel
govern socialista a l'Ajuntament ha-
via estat molt positiva de cara a la
resolució d'aquest tema.

EL SOU

El mateix vespre, el Grup Popular,
amb el vot contrari de l'oposició, va
decidir que, a partir del passat mes
de gener, el Batte cobrara 200.000
pessetes mensuals per la seva feina
a l'Ajuntament.

Antoni Nadal, que va actuar corn
a portaveu del Grup Socialista, va
qualificar la decisió d'incoherent i
inoportuna en un temps en què la
Sala te problemes molt greus en ma-
tèria econômica i el sou dels funcio-
naris s'augmentarà en un dos per
cent.

L'anterior Batte Popular, el senyor
Cosme Oliver cobrava 189.600 pes-
setes mensuals; l'Ajuntament I i pa-
gaya un assegurara que ens costa-
va prop cle 900.000 pessetes i quan
va deixar la batlia va percebre la
quantitat de 532.460 pessetes.

El Balle socialista es va rebaixar
el sou. Cobrava 159.825 pessetes, no.
va voler cap casta d'assegurança i
no hi va haver finiment.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 250 E (1)M-A11)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Yamaha RD 350 PM-AY
Vespa 150 (PM-AX)

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

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Vespinos y Mobilettes varios
EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristen! Bennásar
C. Campos, 33-Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
sEGunos vELOMOTOIRES

SIN RECARGO

Considtenos precio 1

PROFESSORA dóna classes de re-
Os de llengua castellana i llatí.

Informació. Tel. 824414 (a partir
de les 18 hores).

KARAOKE oDgez.
CALA FERRERA

Se complace en invitarle
a su inauguración, que
tendrá lugar el día 7 de

Mayo, a partir de las
22 horas, para que
pueda pasar una
agradable velada

con nosotros.
Esperamos su visita.




