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la Memòria dels Serveis Socials de ItiuntementLa fira

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx   

XVII Setmana de Música a Felanitx
[Mies de maig de 1993

Diumenge dia 16
CAPELLA MALLORQUINA:

Huditori Municipal, a les 21'30 h. -

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

LA SETMANA DE MÚSICA

La diada firal de diumenge pas-
sat, va transcórrer dins la tònica ha-
bitual que aquestes manifestacions
assoleixen a la nostra població. Són
breus de durada —a migdia tothom
aplega— i d'un interés comercial
molt relatiu. Això si, tenen el color
i l'animació propis d'aquests events.
Tampoc no reflecteixen en absolut
el pols econòmic de la població per-
qué, almanco en el nostre cas, la
major part de venedors vénen de fo-
ra i, òbviament, els visitants i com-
pradors són també en un bon per-
centatge, ocasionals.

Hi ha d'altres caires però que te-
nen cabuda dins aquestes jornades
que els afegeix allicients, tais són les
manifestacions de caracter artistic i
cultural. Diumenge passat a l'entorn
de Sa Font n'hi hagué unes quantes
de manifestacions, per exemple, s'ex-
posaren les fotografies del concurs
escolar «Arbres singulars del temei
convocat per l'Ajuntament, els Hi-
breters feren la festa del llibre i
dins la Casa de Cultura es podia
visitar l'exposició de flors i plantes
i la dels projectes presentats al con-
curs de murals per a una paret de
la Via Argentina.

tinuen donant cam
CURSA DE LES FESTES DES JAI

A BUGER (2 de maig)
Sebastià Adrover i Francesc Al-

gaba quedaren primers de la seva
categoria i Francesc Páramo en el
Hoc 6è. En categoria Junior Andreu
Páramo quedà 3r i en la Sènior, Mi-
guel Nadal ocupa. el 7e. Hoe.
CURSA DE LA FIRA DE MAIG

A CAMPOS (8 de maig)
Les classificacions foren les se-

güents:
Margalida Adrover (3r. Senior fe-

meni). Andreu Páramo (3r. Junior
masculí). Victor Martinez i Fran-
cesc Páramo ,(5è i 6è de Veterans).
Francesc Algaba (10é. en Senior
masculi).

CURSA LA SALLE MANACOR
(9 de maig)

Porto Cristo-Manacor
Sebastià Adrover fou el primer

classificat de la seva categoria. A
Veterans A, Victor Martinez fou 5é
i en Senior masculí, Francesc Alga-
ba i Miguel Nadal ocuparen el lloc
106 i 17e, respectivament.

M.A.C.

Per cert, que la setmana passada
queda llest i ja es pot admirar el
mural premiat, original de les alum-
nes de lr. de BUP de l'Institut de
Felanitx Joana Esther Masa More-
na, Barbara Nicolau Barceló, Isabel
Mendez Mas i M.a Antònia Noguera
Ibáñez.

Un acte que acaparà molta expec-
tació fou l'exhibició i doma de ca-
valls, feta pel Centre Eqüestre Nord
d'Inca, que de dotze a una es feu
sobre un quadrilater de terra acon-
dicionat a l'embocadura del carrer
nou.

Es deixaren veure per la fira, com
pertoca en periode pre-electoral, al-
guns politics. N'Andreu Riera i el
seu cosi Andreu Mesquida, del Grup
Popular i en Joan March, secretari
general del PSIB.

Esmentem per últim que certes
-desaverrêneies--entre -els expositors
d'automòbils i l'Ajuntament, arran
del pagament de la taxa d'ocupació
del seus stands, foren motiu de que
aquells abandonassin la fira abans
d'hora. Ara veim que l'Ajuntament
els brinda d'acudir a la fira de
S'Horta per oblidar l'afer.

Avui demati comencen a S'Horta
les festes patronals, les quals ten-
dran un apèndix deportiu que arri-
barà gairebé fins a mitjan juny.

Avui i demà, són les jornades de-
dicades al patró Sant Isidre i d'en-
tre els actes programats en volem
destacar la I Prova ciclista S'Horta
en circuit urbà que, en dues moda-
litats, se celebrarà a les 10'30 i a
les 11'30, sota el guiatge del Club
Ciclista Felanitx. La primera prova,
a les 10'30 es de categoria Social
Federats i la segona, a les 11'30, es
per locals de totes les categories
(femenina i masculina). Segons resa
el programa, hi haura obsequi per
a tots els participants.

Una altra manifestació que en vo-
lem destacar es la degustació de la
paella monumental, una bauxa que
es va iniciar fa un parell d'anys i
que, ve rebent una gran acollida po-
pular. Aquesta serà precedida per
un concurs de plats dolços que es
consumiran després de la paella.

En aquest mateix número publi-
cam el programa dels actes pre-
vists fins el dissabte dia 22 i en suc-
cessives edicions anirem oferint la
resta.

Hem rebut la Memòria de l'activi-
tat desplegada pels Serveis Socials
de l'Ajuntament durant l'any 1992,
Ia qual reflexa, mitjançant les dues
fonts principals de coneixement, el
grau d'eficàcia del servei. Per una
banda es comptabilitzen les deman-
des rebudes (192) i per l'altra s'es-
pecifica les que s'han resolt, que
constitueixen el 92'71 %.

De la descripció d'aquestes de-
mandes, es veu que una majoria
provenen del sector de la Tercera

seguides de l'àmbit de la famí-
lia, de la infancia i dels disminuïts
i quant al seu caracter específic, el
92 per cent es refereixen a informa-
ció, orientació i assessorament, el 7
per cent al servei d'ajuda domici-
liaria i 1'1 per cent a prevenció i in-
serció social.

En línies generals s'assenyala a la
Memòria que l'any 1992 ha suposat
un any important pel departament
de Serveis Socials, tota vegada que

— .

Es succeiexen aquests dies els
concerts de la Setmana de Música
amb una assistència discreta, una
assistència que ja des d'anys enre-
ra hem considerat gairebé sempre
que no corresponia ni a l'esforç que
s up osa l'organització d'un cicle
d'aquesta mena, ni tampoc a la su-
posada afició i interés que per la
música existeix teòricament a la
nostra població. Només en compta-
des circunstâncies els auditoris su-
peren aquest to discret a que ens
referim.

La setmana • passada desfilaren
per la nostra població el Quintet de
l'Orquestra Simfònica de Balears,
el Quartet Balear i el parell Tenor-
Clave Marc Vaquer-Xavier Carbo-

s'ha contractat un segon asisten so-
cial que ha permés la descentralit-
zació i una millor atenció ,dels nu-
clis urbans de Cas Concos, S'Horta
i Portocolom. També ha suposat
l'inici de les treballadores familiars,
així com l'increment de collaboració
amb d'altres entitats: el Centre Co-
marcal d'Acció Social del CIM, al-
tres UTS de la part forana, l'IN-
SERSO, el Centre de Salut, APA i
Caritas. En síntesi, s'ha avançat de
cara a la famosa fita del pla de pres-
tacions basiques.

Quant a l'avaluació de les caracte-
rístiques de la problemàtica social,
aquesta Memòria ressalta l'augment
de persones que no disposen de cap
medi econòmic (degut sobre tot al
deteriorament dins el camp del tre-
ball), la constatació de situacions
de desatenció d'infants i, en positiu,
Ia disminució de demandes referi-
des a toxicomanies.

7.t 770 ^_7!

nell. Les dues primeres formacions
són filials de l'Orquestra Simfònica
i amb un alt nivell d'interpretació,
oferiren peces adients a la seva
composició instrumental. El duet
darrer interpretà un complet , pro-
grama de cançons pertanyents a
tres àrees distintes: la
italiana i l'alemanya. Tots tres Con-
certs feren gaudir de debb"Ilaudi-
tori.

Demà diumenge es clourit-laSet-
mana de Música amb un concert a
l'Auditori de la Capella Mallorqui-
na, dirigida pel nostre paisà..Mur
Bernat Julia. Esperam que sr  una
digna cloenda del nostre - cide mu
sical de primavera.

Club Atletisme Opel 	 Avui comencen lesFelanitx

Eis nostres atletes COR- festes de S'llorta
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Dis. 15 St.
Diu. 16 St.
Dill. 17 St.
Dim. 18 St.
Dim. 19 St.
Dij. 20 St.
Div. 21 St.

Is
Joan Nepomucé
Pasqual
Joan I, papa
Pere Celesti
Bernadi de Sena
Secundí

LLUNA
Lluna nova dia 21

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de rests-
clé: Dies feiners, a les 8 (excek
te dissabtes) 9,30, 13 15451 1930
n. Diumenges I festius, a les
d,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portoeolom-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 fei-
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'Horta-Palma: A les 7,10, 9 t
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582288

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

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

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

TELEFONS D'INTER ES
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 rnklte d'urgències
Guardia Civil
Servei de grua
Centre primers aubdis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

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

Les comunica su REAPERTURA des del
viernes día 7, bajo nueva Dirección y les
recomienda sus especialidades:

—TAPAS VARIADAS
—FRITO MALLORQUIN Y DE MATANZAS
—ARRÕS 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

-4392e2G--
Clínica de Ortodoncia

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

Dr. Bassam A Shuhaihar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.0 318
HORARIO

Lunes a viernes de 16'30 a 20'30. Previa cita.
C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 - FELANITX

2 	 FELANITX

FE LAN1TX
Sutinanari d'int,ressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 -2325

POLICIA LOCAL
La Policia Local _ens informa que

durant el mes de març va realitzar
el següent:

Notificacions de desperfectes a la
via pública: 31.

Ajuda ciutadana: 6.
Notificacions i informes: 27.
Incidències diverses: 8.
Intervenció amb robatoris: 3.
Accidents sense ferits: 5.
Accidents amb ferits: 0.
Denúncies rebudes per apropiació

indeguda de vehicles amb motor: 1.
Recuperació: 0.
Retirada de vehicles abandonats a

la via pública: 9.
Km. recorreguts pels vehicles de

Ia Policia Local: 12.924.
Control de ciclomotors: 1.
Precinte de vehicles: 1.
Detencions: 1.
Denúncies L.S.V.: 67.
Denúncies 00.MM.: 2.
Citacions pel Jutjats de Pau: 51.
Citacions pels Jutjats de Mana-

cor: 6.
Atestats i informes: 4.
Comprovació d'arrests domicilia-

ris: 5.

«LA SALA INFORMA» RECTIFICA

AI burlieti número 86 de la Sala
Informa (no al núm. 83 com diuen
CALS al Setmanari «FELANITX»),
aparegué per error en el text de l'e-
quip.Jedactor de les Normes Subsi-
diaries el següent: «S'ha de recalcar
Ia nombrosa participació haguda a
l'esmentada reunió». Havia d'haver
dit «s'ha de recalcar la nombrosa
presentació de suggerencies rebudes
per part dels ciutadans». Lamentam
l'esmentar error.

PLANIFICACIÓ FAMILIAR
I CURA D'INFANTS

L'Assistent Social ens ha informat
que del 26 al 30 d'abril, tingué Hoc
en el Centre de Salut un taller sobre
«Planificació familiar i cura d'in-
fants», destinat a dones de baix ni-
veil cultural amb problemàtica en
aquest sentit. L'esmentat taller fou
impartit per la comare i la inferme-
ra pediàtrica.

Aquest taller va ser organitzat per
l'Ajuntament i el Centre de Salut.

DEFENSA DE L'AIGUA DE
«SA MARINETA» LLUB1

. La Coordinadora en defensa de
l'aigua de «Sa Marineta» (Llubi) a
adreçat a aquest Ajuntament una
circular sollicitant la collaboració
dels ciutadans de Felanitx. Per tant,
a la Sala hi ha a la disposició dels

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

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

interessats un plec per signar do-
nant suport a aquesta iniciativa.
També hi trobareu -més informació
al respecte.

CONCURS DE FOTOGRAFIES
Per al concurs fotogràfic «Arbres

Singulars del Terme» varen tenir en-
trada en aquest Ajuntament 58 fo-
tografies.

El dia 7 de maig -es reuniren a la
Casa de Cultura els membres del ju-
rat, Catalina Picó Pou, Manuel Sie-
rra Sierra, Miguel Adrover Calden-
ley, Jaume Monserrat Barceló i Mi-
guel Andreu Roman, i atorgaren els
premis del Concurs Escolar de Fo-
tografies, després d'examinar tots
els treballs presentats.

Pre-seleccionaren els temes «Can
Tacó», «Obri els Ulls», «Figueres
Moro», «Desconegut» i «Els Com-
panys».

Acte seguit es procedí a puntuar
cada un dels temes seleccionats do-
nant el següent resultat:

CAN TACO: 17 punts.
OBRI ELS ULLS: 15 punts.
FIGUERES DE MORO: 16 punts.
DESCONEGUT: 	 13 punts.
ELS COMPANYS: 14 punts.
Ates l'anterior resultat, s'acorda

per unanimitat concedir els se-
güents premis:

— PRIMER PREMI, dotat amb
25.000 ptes. a l'obra titulada «CAN
TACO».

SEGON PREMI, dotat amb
15.000 ples. a l'obra titulada «FI-

GUERES DE MORO».
— TERCER PREMI, dotat amb

10.000 ptes. a l'obra titulada «OBRI
ELS ULLS».

FIRES I MERCATS
Diumenge dia 9, se celebra a Fe-

lanitx la tradicional Fira del mes de
Maig. En motiu d'això, volem mos-
trar la mostra satisfacció per l'in-
teres demostrat.

Hem de destacar l'atracció de l'es-
pectacle «Gran exhibició i doma de
cavalls», el qual va tenir hoc a la
Plaça de Santa Margalida. L'esmen-
tada actuació va tenir molt d'exit, hi
hagué molts d'espectadors que s'ha-
gueren de posar a les escales de
l'Església, perquè el recinte de l'es-
pectacle queda tot pie.

Quan hagué finalitzat, la gent se-
gui el recorregut de la Fira, com és
de costum, fins arribar a l'avinguda
d'Ernest Mestre. , Alla es trobaren
amb la sorpresa que les cases de
cotxes ja havien abandonat, la qual
cosa va accelerar els feriants en la
seva retirada, amb motiu de la dis-
minució de la gent.

A causa de la polèmica que sorgí
amb els expositors dels cotxes, vo-
lem aclarir que aquests fets no es
tornaran repetir pel bé de l'interès
de tots en general. Per part de l'A-
juntament aquesta altercació queda
sense precedent i oblidat. Les cases
comercials de cotxes tenen l'opció
de exposar-los el pròxim dia 30 de
maig a la Fira, que tendra Hoc a
s'Horta, amb motiu de les festes
tradicionals d'aquest pubic. Hi espe-
ram la vostra assistencia.

El delegat de la Fira farà les dili-
gències escaients per confirmar l'as-
sistència i poder distribuir els llocs.

LA SAAJLA,
INFORMA
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Programa de les festes de Silorta
Dissabte dia 15 de maig, FESTA DE SANT ISIDRE

A les 10, missa en honor del pall-6 que (lira Mn. Guillem Feliu, qui dira
Ia homilia. Cantara el Cor Parroquial.

A les 11, al collegi, partit de voleibol entre 76 i 8e curs.
A les 1630, al camp de futbol, partit de lliga categoria Cadets, entre

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

Edat amb bunyolztda 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. Anirà pels carrers Convent i Cala Marçal. Ani-
maran la cursa els tambors den Ratel 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 procedirà a l'entrega de premis.
L'organització es 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. Queclau 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 quals es vendran als establiments públics
de la població: cafes, 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 cl plat el tassó i cobert.

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

A les 16'45, partit de futbol de 2. 3 Regional: S'IlORTA - CAS CONCOS.
A les 18'30, partit dc futbol entre fadrines i casades. Hi haura una por-

cella de premi per cada equip, donades per Banca 'March.

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

tura» de Llucmajor, que posara en escena l'obra de Julio Mathis ((Amor
en blanc i negre», traducció d'Antoni Bennassar.

Informática Felanitx
Iniciamos en breve Cursillos de Informática

INFORMES EN C/. Mariano Aguiló, 4 - Tel. 582882

ANIMESE Y CONSULTENOS

o-

REPARACION, VENTA Y MANTENIMIENTO

Extenso surtido de productos informáticos, en

Informática Felanitx

PER LIQUIDACIÓ TOTAL
oferim DESCOMPTES DEL 20 al 40% en

OBJECTES DE CUINA, DECORACIÓ, REGALS 1. a COMUNIÓ,
APARELLS CALEFACCIÓ, VENTILADORS, LAMPARES, PEPES
I JUGUETES

VISITAU-NOS

ELECTRICA PARERA
C/. Sa Plaça, 10 .	 Felanitx

Al.leluia,
Dedicada a les Germanes de la caritat
en el seu centenari de permanência
al poble de Ca's Concos des Cavaller.

L'aigua vivifica,
el fee purifica,
el sofriment dignifica
i l'amor santifica.

Imatge i semblança...
L'Anima ha d'imitar la suma bondat,
Ia perfecció, la bellesa i l'amor.

Venim de la bondat, de la perfecció,
de la bellesa i de l'amor.

El vent de la mort
ens traurà de la vall de llàgrimes
i ens retornarà a l'origen amb flames de foc.
Oh Paradis d'Adam i Eva!...
Oh Paradis de la pau!...
Somni d'esperança...

Feliços els qui creuen amb el Sagrat Anyell...
Seu es el regne.
Tot era fose.
Terratrèmols i tenebres.
I el tercer jorn es va fer la Ilum.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Un Concarri a l'exili
Temps Pasqual 1993

LA FESTA DE L'ESCORXADOR

Sr. Director:
Som un grup d'alumnes de primer

curs de BUP de l'Institut de Batxi-
llerat «Verge de Sant Salvador» de
Felanitx. Quasi sempre s'empra
aquest espai «Cartes al director» per
comentar o denunciar els fets de la
vida quotidiana felanitxera i aix6
ens pareix molt bé.

Nosaltres ro volem donar quei-
xes, sinú tot el contrari. Dissabte
passat assist irem a l'Escorxador
Vell a una Festa Juvenil organitzada
per l'Ajuntament per donar els pre-
mis del Concurs de Pintura Mural i
del Concurs de Fotografia, i volem
zigrair des d'aqui les atencions i sim-
patia que rebrem de part dels orga-
nitzadors. Creim que per primera
vegada a Felanitx es va pensar en
la gent de la nostra edat i es va fer
una festa senzilla on tots ens hi
varem trobar molt bú. Desitjaríem
que aquests actes es fessin mes so-
vint al nostre poble.

Moltes grades!
UN GRUP D'ESTUDIANTS

SE REVISEN, NETEGEN

I CANVIEN MORTS I

amarraments
d'embarcacions

Informació: C/. Carme, 20'

(Riuet6) o al Tel. 580601.i .

CLUB ES PORT BASKET CLUB

ENHORABONA
El Club Es Port Basket Club i

amb el seu equip Restaurante Plaza
IOU convidat a jugar el V Troleu cle
Primavera a Eivissa, en el qual pren-
gueren part els segiients equips:
TARBES, subcampió de França,
C.B. CUENCA, campió de Castilla
La Mancha, RTE. PLAZA Es Port
C.B. Mallorca i SELECCIÓ PITIU-
SA (Eivissa).

El primer partit fou força inte-
ressant tota vegada que fins al final
no es collegi el guanyador, que fou
el Restaurante PLAZA per 2 punts.
El segon foci marcat per l'emoció ja
que es donava per perdut en el pri-
mer temps, però una reacció de les
del Plaza, amb un triple de quasi
mig camp de Cati López, feu que
nomes es perdes per un punt. El
darrer fou bufar i fer ampolles pel
TARBES i les nostres alloies no po-
gueren fer res.

El joc de l'equip del Rte. PLAZA
durant el torneig agrada molt a l'a-
fició eivissenca, el que motiva que
fora convidat per l'any que ve.

També s'ha de destacar que la 2.a

i 3." maxima anotadores del torneig
foren Cati López i Maria Gonzalez
del nostre equip i que Barbara Adro-
ver fou considerada com una de les
minors pivots del torneig.

La premsa eivissenca dedica elo-
gis als partits jugats pel conjunt
d'Es Port, a la qual sorprengué molt
gratament. Creim que aqucst
molt bon futur sri continua jugant
d'aquesta manera 'i" demostrant que
es un (Ids mitlors equips de Ma-
llorca.

Totes les jugadores donaren la ta-
lia davant jugadores considerades
superiors, quedant l'equip en  3 • 3 po-
sick') a un punt de les de Conca.

Anpe
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Escultures ds «Sarasate»
a la Casa de Culiura

Avui dissabte; - a les 20'30 sera
inaugurada a la Casa Municipal de
Cultura, una exposició d'escultures
de l'artanenc E. Miguel Ginard «Sa-
rasate».

Aquest escultor, format al costat
(lel seu pare, Sebastià Ginard, pre-
sentara fins dia 30 una expresiva
mostra de la seva obra.

Podrà ser visitada de 18 a 21 h.
els dies feiners i d'Il a 13 i de 18 a
'2 1 h. els diumenges i festius.

L'exposició de flors
El passat cap de setmana se ce-

lebrà la tradicional exposició de
flors i de plantes, una manifestació
d'una llarga tradició que, any rera
any, posa una nota de color i fra-
gancia a la fira de maig.

La Llar de l'Inserso i el Centre
Cultural tenen cura d'aquesta mos-
tra, que enguany ha registrat unes
1)0 aportacions i que, des de que
funciona la Casa de Cultura, troba
a les seves dependències el marc
mós adequar.

Els premis que no tenien caracter
ordinal, foren atorgats de la mane-
ra següent:

Brots: R eligios es Trinitaries,
Francisca Obrador, Carmen Villar,
Trinidad Manzanares, Margali-
da Adrover, M.  Magdalena Perelló,
Miquela Obrador, Maria Maim5 i
Maria Bordoy.

Rams de jardi: Margalida Rosse-
lló, Francisca Obrador (2 premis),
Trinidad Manzanares, Maria Rigo,
Maria Fiol i Catalina Barceló.
Composició floral.— Religioses Tri-
nitaries (2 premis) i Joana Barco-
ló.

Flors silvestres.— Maria Rosselló,
Catalina Obrador B, Catalina Bar-
celó, Catalina Obrador E., i Mique-
la Obrador.

Begònies.— Antònia Obrador,  Mi-
(lucia Uguet, Magdalena Barceló,
Ana Ramón i Miquela Vadell.

Cactus.— Maria Vadell, Sebastia-
na  _Maria Puig, LluIsa M .

Higo i Francisca Rotger.
Cossiols.— Coloma Juan, Francis-

ca Monserrat, Catalina Rigo. Maria
Obrador, Miguel Rigo, Francesc Si-
monet, Angela Roig i Miquela Obra-
dor.

Premiat amb un milió per Banesto
En el sorteig que celebra mensual-

ment Banesto entre els titulars de
<Cuenta única», el nostre paisà Mi-
guel Sagrera Maimó ha estat agra-
ciat amb un milió de pessetes, el
qua] li fou entregat el passat dia 6
:pet Director de l'oficina de Felanitx.

Rebi la nostra enhorabona.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
cicListvrE.— Demà diumenge dia.

16, pujada en bicicleta a Bonany de
Petra, en homenatge als ciclistes
majors de 75 anys.

EXCURSIÓ A LLUC.— Visitant
Campanet i la Cala de Sant Vicenç.

Dinar a Lluc. Preu, 1.600 ptes. Ins-
cripcions, els dies 14, 15 i 16.

TALLERS.— Els tallers d'activi-
tats finalitzen aquest mes. — --

AGRAIN1ENT
La Llar de l'INSERSO i el Centre

Cultural de Felanitx, volen expres-
sar el seu agraiment a totes les en-
titats, comerços i particulars que
donarem premis per a l'exposició
de flors i plantes que es muntà el
passat cap de setmana.

Creuada de l'Amor Divf
MES DE MARIA

Avui dissabte, a les 7'30 del cap-
vespre, a la capella de la Mare de
Déu de la Providència de les RH.
Teatines, es cantaran vespres de la
Mare de Déu i tot seguit es canta-
rà la Salve.

El proper dissabte dia 22, la festa
mariana sera al santuari de Sant
Salvador d'Artà. La sortida, en cot-
xes particulars, sera a les 4'30 des
de Sant Alfons.

Tors els fidels hi són convidats.

Club de Tennis Felanitx
El Club dc Tennis Felanitx, com

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

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

Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. AGUST1

FESTA DE SANTA RITA
Dissabte dia 22, a les 7 del cap-

vespre, Missa solemne i tradicional
benedicció de les roses.

Predicara Mn. Miguel Serra, arxi-
prest.

vida social
NOCES D'OR

MATRIMONIALS
Diumenge passa celebraren les

bodes d'or matrimonials els esposos
Pere Bennassar Monserrat i Antò-
nia Obrador Tauler i amb tal mo-
tiu es reuniren en companyia dels
seus familiars a la missa del mati
del Convent de Sant Agustí, per do-
nar-ne gracies a Déu.

En tan joiosa avinentesa enviam
la nostra felicitació al matrimoni
Bennassar-Obrador. Que per molts
anys.

NECROLOGICA
Dimarts (lia 4 descansa en la pau

de Déu a Felanitx, a l'edat de 65
anys, confortat amb els sagraments,
D. Antoni Alemany Castell. Al cel
sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa D.  Catalina Mesquida,
germa, cunyat i als altres familiars.

Ha mort Sar Trinitat
El passat (lia 5 de maig, morí a 97

anys, al poble tarragoní de Sant
Jaunie Sor Maria de la
Trinitat Bennassar religiosa Trinita-
ria, natural de Cas Concos.

Sor Trinitat residí a Felanitx du-
rant 14 anys, des del 1952 al 66, i
tots els que la coneguérem i esti-
mat-cm Tecordam la seva figura gra-
cil, bellugadissa i noiera, sempre a
punt per fer la vida més agradable
als altres i amb una activitat —d'una
manera .especial dins el sublim art
musical—, que sols mancaba uns
mesos abans de la seva mort. I es
que Sor Trinitat, a pesar dels anys,
Fou sempre una persona amb l'espe-
rit  que possaa el do de l'afa-
bilitat i l'alegria.

Fa uns anys celebra les Noces de
Diamant de vida religiosa i en
aquells moments tan emotius, en la
soya acciú de gracies, d'una manera
molt especial hi foren presents tots
els seus amies felanitxers —que
eren molts—, i que els anys passats
a terres catalanes no bastaren per
esborrar el record ben viu, de la
seva estada al carrer de Son Morei.

Sabem que el poble de Sant Jau-
me li rete el clia del seu funeral un
bomenatge multituclinari; nosaltres
els seus amics d'aquí, podrem pre-
!ar Deu per ella, a la Missa sufragi
que se celebrara a la Parròquia, el
proper clilluns dia 17, a les 8 del
vespre.

Descansi en Pau Sor Trinitat, i re-
bin els seus familiars i la Congrega-
ciú de Terciàries Trinitaries, des de
la qual servi feeunclament Deu
tants d'anys, el nostre condol.

VENC APARTAMENT	 Portoco-
lom. Zona plaça Cas Corso. 2 ha-
bitacions, vista al ruar. Prou 6 mi-
lions. Facilitats.
Informació, Tel. 647496:

Pluviometria de S'Horta
El passat mes de març se va ca-

racterizar per un temps,rnés he sec,
perquè només se regis-friaren en tor
el ines 4'3 litres d'aigua per metre
quacIrat que forcir els següents dies:

06 litres
clia 12	 0'5
dia 2

dia 13	 2
dia 14	 1'1
dia 15	 0'1

- Peró-al .-mes - d'abril el poderriClas-
sificar, en quant a pluja se refereix,
com un mes d'abril normal.

Aquestes foren les quantitats
d'aigua registrades a S'Horta du-
rant el mencionar mes:

dia	 1	 1	 litres
dia 4	 0'5
dia 10	 0'1	 D

dia 14	 8
dia 15	 03
dia 16	 0'6
dia 17	 0'5
dia 23	 0'3
dia 24	 8'9

	
D

cija 25	 8'2
dia 26	 18

	
D

dia 29	 10'8
Així dones, durant el passat mes

d'abril se recolliren a S'Ilorta un
total de 57'2 litres per metre qua-
drat.

JOVE DE 20 ANYS amb títol de
FP2 Electromecanica i cotxe pro-
pi cerca feina.
Informació, Tel. 581574.

ES VEN PRIMER PIS nou a estre-
nar al carrer Call, 9.
Informació, Tel. 581871.

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

SE OFRECE CIIICO DE 22 AÑOS
para trabajo administrativo o
cualquier otro trabajo.
Informes en esta Administración.

informació 

Club Nàutic Portocolom
AVIS

Es posa en coneixement dels sccis i públic en general, que
aquest Club ha de contractar, mediant concurs, alguns monitors
per atendre les activitats de vela llatina, optimist, surf, pira-
gilisme i natació. Totes les persones interessades en optar a
aquests serveis poden comunicar-ho a les oficines . del Club, en

hores de despatx i abans de dia 30 de maig, on seran deguda-
ment informats.

Portocolom, 11 de maig de 1993. 	 EL PRESIDENT

REUNIÓ INFORMATIVA PELS AFICIONATS A LA
VELA LLATINA

El proper dia 21 de maig, a les 21'30 h. en els locals del
Club, tindra Hoc una reunió informativa per tots els aficionats a
Ia vela llatina, amb o sense embarcació, semis i no socis, per a
tractar els següents assumptes:

—Temporada 1993
—Calendari de regates
—Excursions en haut
—Regata a Cabrera.

POSADA EN SERVEI D'UNA EMBARCACIÓ
DE VELA LLATINA

Informam a tots els aficionats a la vela llatina, que aquest
club disposa d'un bot de que	 estara a disposició dels socis
regatistes.

EL VOCAL DE LA SECCIÓ DE VELA LLATINA.
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Creuada de l'Amor Divi
Volgut creuat:
Voldrícnì robar-te un poc del teu

temps perqu., ens escoltis i despres
vegis si trobes que val la pena donar
suport al nostre projecte.

Tu saps ben be que la Creuada dc
l'Amor Divi va sorgir a Palma i a
Felanitx, alla pels anys vint, com

_associació juvcnil clingida pels Pa-
res Teatins, per mantenir la vida
pietosa del jovent, i al mateix temps
per oferir-li uns espais de conviven-
cia i unes activitats esportives, cul-
turals i recreatives que omplissin
les seves bores d'oci i d'esplai. A la
Vila, pot ser tu hagis participat anys

.enrera en alguna d'aquestes activi-
/zits, i es ben segur que no te'n pe-
nets.

Però de flavors ença la vida socio-
económica s'és transmutada radical-
ment, i a dins l'Església s'ha cele-
brat un Concili Ecumenic i s'han

importants encícliques i do-
cuments pastorals que remarquen
d'una forma ben palessa que els se-
glars ja no som una simple com-
parsa sinó elements vius i impres-
cindibles dins la vida del Poble de
Deu.

Es per això que el Pare Director
.de la Creuada, l'any passat va nomi-
nar una Comissió Gestora amb l'en-

càrrec d'actualitzar els objectius,
les maneres i també l'organització
de la Creuada. Aquesta Gestora, in-
tegrada per membres joves i també
veterans, s'es reunit un grapat dc
Negades, i avui te la satisfacció de
peder-te oferir eshorranv de les no-
vetats que cal/ Ma in trodu jr:

a) Primerament l'associació ha
d'obrir les portes a la dona, i no cal
lir que ho ha de fer amb absoluta

igualtat de drets. En aquest sentit
.creim que es prou positiu i simpto-
matic que el càrrec de President de
Ia Gestora recaigués precisament en
una dona, Na Maria AcIrover i Oli-
ver.

b) Els fins i el carisma de la

Creuada són els mateixos de sem-
re: estendre el Regne de Dc;.tt i en-

carnar la vida evangèlica dins els
ambits familiars, socials i  che tre-
Lail on vivirn, i atiar l'esperit i l'ac-
tutu ile servei que crea vincles de
coinunit(tt,

e) Intentam d'evitar al maxim
les eLspeses pc: bu,-cxxacia; Niu
• pïo.-ncure i animar
• preleren;..nci -h les suggerides
pets propis creuats, es fa inciispe:-.-
sable establir com a minii-n
quota de 500 pessetes anuals. Aquet-
ta quota es considerara única pels
dos membres del matrimoni, no obs-
tant, a efectes d'arxiu, convenclria
que en pagar les quotes es comuni-
cas al cobrador rinclusió che la pa-
rella —si procedeix—, així com les
dades necessaries per poder obrir
l'expedient oportú (nom. adreça,
data de naixement i nombre del
D.N.I.).

Pel que afecta a nous membres
que desitgin pertànyer a la Creuada,
poden comunicar

— al cobrador, si hi ha qualque
Creuat a la mateixa adreça

— al Collegi de Sant Alfons
— al teléfon 583160 de dilluns a

divendres a hores d'oficina dema-
nant per Na Maria.

d) Es desitjable que la decisió
de pertànyer a la Creuada sia presa
amb sentit de responsabilitat, amb
Music') de fer coses pel nostre pubic,
i amb el desig de caminar amb l'Es-
glésia que es una i diversa en les se-
ves maneres.

Ens plauria comentar tots aquets
punts, que d'una forma molt esque-

tica hem exposat, i solventar
tots els dubtes que poguessis tenir.
Si et sembla be, ho farfem en una
reunió que tendriem a Sant Allons,
e! dia 24 de maig, a les 9'30 del ves-
pre, on la teva estimable opinió sera
considerada com una aportació ben
valuosa.

Fins llavors, et saludam ben cor-
dialment.

LA COMISSIÓ GESTORA

IV Torneig Futbo!et Sènior
Hivern 93

BAR RED6S, 5 -
CLASIFICADOS X, 2

Primera semifinal del 2n. grup en
un partit amb una primera part
mancada d'interès i una segona tot
al contrari, on a mesura que passa-
va el temps Es Redús anava aug-
mentant la diferencia, fruit d'una
entrega total i bon encert. Total que
hi hagué espectacle.

BAR CAN BLANCO, 6 -
BAR MESTRAL, 3

Partit que tenia l'allicient de des-
vetllar el campió del 2n. grup, aixi
com el lloc que ocuparia a la clas-
sificació el B. Mestral, el qual així
com ha avançat la competició ha
millorat en joc i resultats. El partit
fou atractiu i jugat amb molta de-
portivitat per ambdós conjunts, la
qual cosa es, d'agrair. La victòria
fou pel Bar Can Blanco i el B. Mes-
tral es queda en 6.a posició.

CONS. SIMARRO, 4 -
THE PACKS, 1

Plat fort de la jornada entre dos
equips que es coneixen molt i que
es jugaven la possibilitat de ser
campió. Els Simarro necessitaven
Ia victòria, mentre que els Packs
els bastava un empat. Des del prin-
cipi ja es veié que els Packs ana-
ven a no perdre i els altres a gua-
nyar. A la La part Santi aconsegui
el primer gol pel seu equip i des
d'aquest moment els dos conjunts
s'entregaren a fons. Pels Packs
Santi Monserrat i Tia ho donaren
tot i els oponents molt ben posats,
amb un porter en bona forma, Nino
i Santi a la defensa i Tomeu a la
davantera foren un mal somni pel
porter dels Packs.

CHAPISTERIA J. ROIG, 6 -
CAN GUST!, 1

El darrer partit tampoc no va des-
merèixer en força i vistositat. Els J.
Roig, guanyant eren campions per
golaveratge, mentre que els de Can
Gusti si ho feien assolien un hon-
rós 2n lloc. Començà amb molt de
nervi d'ambdós equips i el porter
Toni del J. Roig parà algunes pilo-
tes endemoniades enviades per J.
Pifia i altres davanters de l'adver-
sari, arribant al descans amb empat
a 1. A la 2. a part es destapa l'am-
pol la de les essencies del J. Roig,
que mitjançant Pons, Sito, Marti i
d'altres marca uns gols d'antologia
que ii donaren el triomf i alhora el
títol de campió.

I arribats al final de la competi-
ció es l'hora de donar les gracies a
les entitats cellaboradores que, al
cap i a la fi, són les que fan possi-
ble la seva celebració j, segura-
ment, la seva continuïtat en el fu-
tur. Aquestes són: Ajuntament de
Felanitx, Banesto-Felanitx i Conseil
Insular de Mallorca. A tots ells, mol-
tes gracies.

La classificació final del torneig
ha quedat de la manera següent:

Campió: Chapisteria J. Roig.
Subcampiú: Cons. Simarro.
3.— The Packs. 4.— Can Gusti.

5.— Bar Can Blanco. 6.— Bar Mes-
tral. 7.— Bar Es Redès. 8.— Clasi-
ficados X.

Maxims golejadors: Tomeu Vidal,
18 g. (Simarro); Joan Pons, 14 g.
(Ch. Roig); P. J. Fullana, 12 g.

C. D. Felanitx
La Junta Directiva del C.D. FELA-

N1TX cdmunica a tots els sods i
simpatitamts que el proper d( jous,
dia 20, als locals de la Casa de Cul-.
tura de Felanitx, a les 21'30 bores en
primera convocatória, i a les 22'00
bores en segona, tindrà Hoc una As-
semblea Extraordinaria de Sods per
tal de planificar la propera tempo-
rada.

Es prega l'assistència de sods, afi-
cionats i interessats.

El Secretari,
Sebastià Oliver

Judo
Dissabte passat, dia 8 de maig, es

disputa la tercera edició del Trofeu
JUDOKAN, en el Palau Municipal
cl'Esports de Palma, on més d'un
centenar de competidors Iluitaren
pels primers llocs. La Sala de Jude
Felanitx presenta un equip de cinc
judokas en edats compreses entre
14 i 15 anys i de diferents pesos. El
resultat fou el segiient:

Mateu Monserrat, Ir.
Jose Feo. Montañés, Ir.
Pere Antoni Sansó, 2n.
David Perez, 3r.
Miguel Coll, 3r.
Rebin tots ells la nostra enhora-

bona, així com també la Sala de Ju-
do Felanitx.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yatullia 250 E
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

EXI)OSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS VEIA )MOTORES

SIN RECARGO
Consúltenos Keel°

(Mestral).
El portok. més regular ha estat

Sureda de Clasificados X.
L'equi p . més deportiu ha estat E&

Mestral.
I quant: a l'afició, la compartei--

xen Es Redõs i Clasificados X.
Enhorabona a tots.

Ccrmité

Pescados SANSO
LES OFRECE SUS SERVICIOS EN C/. BELLPUIG, 1 DE

FELANITX

ABIERTO de martes a domingo, de 8'30 a 12'30 h.

Nuestra especialidad, PESCADO FRESCO y de CORTE.

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
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ara ja hem tocat fons. Hem
arribat a unes cotes de subnormali-
tat mai vistes. Una prova mes es que
el canal de televisió Tele-5, va eme-
tre la pellícula «El secreto de la Pi-
rámide», el film va ser potable, pe-
ril els televidents no van poder veu-
re el final, ja que venia després de
les lletres finals i el director de la
cadena Valerio Lazarov no va de
bromes: En sortir lletres «a cortar
por lo sano». Lo més greu es que
aquestes salvatjades li surten be
perquè si hem de ser realistes Tele-5
compta amb unes bones cotes d'au-
diència i això no falla... A un sector
molt important de l'Estat espanyol
Ii molesten les lletres. A un país
amb tanta gent inculta, què punyen-
la importa qui manda, tanmateix
ningú no sap lo que li conve... A
Hies, tots els vots valen lo. mateix.

• Sobró una jornada. Al C. D.
FELANITX le faltaban tios puntos
para asegurar su estancia en PRE-
FERENTE. La salvación se consi-
guió el pasado domingo de :manera
brillante, siendo —quizás— et me-
jor TRIUNFO de la temporada. Ven-
cer en el difícil campo del GENO-
VA por CERO a DOS, es un resul-
tado que puede hacer olvidar por
unos instantes una campaña muy
irregular. Dos goles de bella factu-
ra, el primero de COSTA, aprove-
chando una esplendida jugada de
Nico y cl otro de BORRAS, elevan-
do el balón con técnica ante el me-
ta local. Ahora el domingo se cierra
la campaña liguera de Preferente
en Es TorrentO recibiendo al CALA
D'OR, un partido que no viene ni
va, pero siempre la rivalidad tiene
sus alicientes. De todas formas hay
que aplaudir a los de la costa por
SU meritoria victoria sobre c I Alaró,
un favor así, no se paga filmente.

• En 2. a REGIONAL las cosas
tampoco fueron del todo bien. El
ATCOS. PORTOCOLOM caía en el
campo del ALGAIDA —uno de los
cocos— por claro CINCO a DOS.
Mientras el COLONIA conseguía
veneer al S'IIORTA por CUATRO a
TRES, en un emocionante partido
que con suerte pudo tener un mar-
cador más acorde a los méritos
los visitantes. Quien si consiguió la
victoria fue el CAS CONCOS ante el
ATCO. LLUBI al endosarle un TRES
a CERO, un equipo nada fácil de
batir.

• El passat divendres dia 7 va
tenir Hoc al «BAR S'ABEURADOR»
Ia «I TROBADA TRUQUERA» a Fe-
lanitx. Un GRUP DE FELANITX
versus UN GRUP DE PALMA, en-
capçalat pel president dels truquers
de balears LLIMS SEGURA. Un to-
tal de 4 colles contra 4. Pei mig hi

havia un sopar de 45.000 pessetes,
¡va de bo! 8 copes/trofeus i 16 me-
dalles. fin reto que mantuvo en vilo
a lode el personal, emocidn a rauda-
les. Al final desprs de moltes d'ho-
res, ja quasi les tres, la colla Llom-
part/Vaquer —¡Una vegada més!—,
que perdien per dos a zero, aconse-
guiren remuntar i guanyar per tres
a dos. Al final el resultat fou de 9-7
a favor dels felanitxers. A l'entre-
mig de les partides tingué lloc el so-
par —un reces— molt oportú per
les aspiracions locals, ja que dona
força als jugadors de Felanitx que
juguen millor amb calories so-
brants.

• Diumenge era dia de FIRA.
Amb problemes i magre, perquè la
gent no va sobrada de doblers. Però
això si, un estruendo de tambors
que dona certa alegria a la festa.
Primer foren el GRUP DE TAM-
BORS DEL PORT sota la batuta de
MIQUEL FUSTER feren el cercavila
i després la BANDA d'en RAFEL
«SIMONET» que també ho va donar
tot de sí perquè la cosa no decai-
gués. Per cert, els allots de Rafel
aniran el proper diumenge a S'Hor-
ta, on fa una paella monumental i
per tant... Estan de festa!

• Per iniciativa del CENTRE
CULTURAL, a la CASA DE CULTU-
RA de FELANITX ve l'obra de l'es-
cultor «SARASATE» sota el títol ge-
nèric d'«ESCULTURA». Miguel Gi-
nard «Sarasate» te una traject5ria
estimulant i per tant no la vull jo
descobrir després de tants d'anys.
El ferro i l'acer no tenen problemes
dins les seves mans per prendre for-
mes abstractes peró molt suggesti-
ves. Inauguració dia 15, pet-6 la
mostra restara fins dia 30 de maig.

• Va morir ADOLFO «EL SEVI-
LLANO»; qui no el recorda? Era el
responsable d'aquell equip de fla-
menc que alegraba aquelles nits del
«MOLINO BLANCO» de PORTOCO-
LOM. Actua arreu de l'Illa. Els pica-
dors tocarian fer-li un homenatge,
no es per menys. Tenia nomes 66
anys. Adolfo, de mal nom «EL
GRAN PIRUJA». Qui no recorda...
¡Venga señores, nzadam, ntesier...
Menem u gerren... liven pesetan,
castañetas y ¡Olé!!

• 4 JABATOS 4 del CICLISME
FELANITXER com ho demostraren
a la darrera «marxa per la Gent
Gran» BERNAT JULIA, VALLDE-
PADRINAS, ANTONIO COLLADO i
RAFEL «BIBI» conjuntament amb
el seu anfitrió «un s ilTs —felanit-
xer», ha n participat a tina VOLTA
CICLOTLIIISTICA a SUISSA. Di-
jous passat havien de tornar... ¡Ja
ens en contaran de coses... Ja!

• Un grapat d'amics han agafat
el bar/pub «TUTUP», pla de donar-
li la marxa que pertoca. Esper que
cluguin sort amb la nova iniciativa,
ja que en saben una estona llarga de
lo que es nit, i més a Portocolom.
A veure si pel «Tutup» cau qualque
puput felanitxer, que el sabran trac-
tar be.

• El portero FERNANDO MAR-
COS, que estuvo en las filas del Fe-
lanitx, Real Mallorca, etc... Ahora
es uno de los porteros del ALBACE-
TE de primera división. El otro día,
después de comer una paella, la ma-
yoría de jugadores de este Club tu-
vieron la desgracia de ver como un
compañero se estrellaba contra un
árbol y moría inmediatamente, se

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació
C. Marian Aguiló, O -
APA S. S. Alfons A/Bar C. Biel, 1
Benjamins. Copa Conselleria
APA C. S. Alfons A, O -
APA C. S. Alfons B, 1
(Marcador final, 6-4)
APA C. S. Alfons A, 6 -
C.D. Santanyí, 5
C. D. Santanyí, 3 -
APA C. S. Alfons A, 1
Alevins. Copa Conselleria
C.D. Puigpunyent, 5 -
APA C. S. Alfons A, 2
APA C. S. Alfons A, 7 -
C.D. Puigpunyent, 2
C. D. Calvià, 2 -
APA C. S. Alfons B, 1
APA C. S. Alfons B, 3 -
C.D. Calvià, 2
(Cias. per penals 3-1)
Infantils. Copa Conselleria
S.D. Los Almendros, 4 -
APA C.S. Alfons A, 1
Infantils. Lliga Play Off C
APA C. S. Alfons A, 7 -
C. Marian Aguiló, 2
Cadets
APA C. S. Alfons, 2
T.L. Son Rapinya, 5

D'aquesta jornada, recalcam en el
titular la darrera notícia referent al
nostre Club. El legendari club ciuta-
dà Col. Montision, després d'unes
converses amb el nostre coordina-
dor, espera fer-se amb els serveis

nostre entrenador M. Talavante,
aprofitant la seva permanência a
Ciutat per motius militars.

I, per descomptat, l'equip A d'Ini-
ciaci6 guanya dins Ciutat. Un gol
solitari de Mateu Acirover dona el
triomf a aquest dream team que no

trataba del jugador panameño
ROMMEL FERNANDEZ. Fernando
declaró a la prensa: «Todos le apre-
ciábamos, su muerte nos ha destro-
zado... Rommel murió en mis ma-
nos, sin llegar a decir una sola pala-
bra... ».

• Torna estar de moda la glosa.
L'altre dia se celebra la PRIMERA
GRAN DIADA organitzada per L'AS-
SOCIACIÓ D'AMICS DE LA GLOSA.
A l'exitosa vetllada de la cloenda,
els glossadors més anomenats
l'Illa, entre els que no hi podia fal-
tar el nostre amic RAFEL ROIG
<<Carritxó», que una vegada més de-
mostrO que es un mestre.

• I una altra notícia trista. El
passat dia 4 maig ens va deixar
l'amic ANTONI ALEMANY CAS-
TELL, tenia 65 anys. Un home apa-
reniement tranquil, amant de la lec-
tura, la pintura —especialment els
quadres d'en Federico Molina l'en-
cantaven—. Jo cl vaig conèixer ja fa
molt de temps, quan lo de sa peni-
cilina per curar qualque blenorra-
gia-glosopeda dels picadors— així va
nêixer una bona amistat... Un amic
de sempre. En Toni «Es Practicant»
en pau descansi, s'ho mereix.
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afluixa. El tandem Corchado-Pep se--
gueix treballant; ara després d'a-
questa important lliga, jugaran la
tradicional Diada de Futbol 7 Ba-
lear. Avui divendres, a les 21'15, s'en-
frontaran dins Sa Mola al difícil
Alaró.

Els dos cquips Benjamins s'en--
frontaren dins la Copa President.
La victòria es decanta per l'equip
A, que guanya per penals. El rival
de la segona ronda fou el voluminós
i carismatic Santanyí, qui elimina a
l'equip A per un ajustat resultat
global de 7-8. Dins Santanyí el gol
fou marcat per Tomeu Manresa i ju-
garen, J. Lluís, Xesc, Tomeu, Bel , .
Toni, Guiem, Jonathan i Raimundo.
Aquesta setmana .despediran la lliga
amb 'un amisteis . amb S'Illot a Sa
Mola.

A la categoria Aleví tot fou un exi-
tas; l'equip A de TOfol-Covas dona •
Ia campanada golejant al Puigpu-
nyent per un escandalós 7-2, que
obrí la porta de la 3 • a ronda. Mar-
caren M. A. Fontanet (4) i Tomeu
(3). L'equip B també guanya i es
classifica per la propera ronda. Des-
prés de guanyar per 3-2, forçaren
els llançaments de penals, on no
fallaren i apuntillaren al Calvià. Des-
taquem ¡'entrega dels allots que no-
llançaren niai la tovallola i demos-
traren tenir orgull. Als penals mar-
caren Ruben, Vidal i Santi.

Els Infantils de Federico Floró
tornaren guanyar per un Lied 7-2,.
però al partit de Copa foren elimi-
nats pel campió Los Almendros ,.
marcant el gol de l'honor Esteban.
Dins Sa Mola els felanitxers gole-
jaren al líder Marian Aguiló, dei-
xant-lo fora ja des del comença-
ment. Páramo (3), Cira (3), i Do-
mingo marcaren l'abrumadora dire-
rì.mcia. També jugaren, Muñoz, Ri-
chard, Salvador, Cira, Páramo, Sua-
rez, Domingo, Pedro i Francis.

Els cadets foradaren davant el
Son Rapinya, on els gols de J. Vi-
cente i Benito no serviren per gua-
nyar i proclamar-se campions del
grup. El mister J. S. Picornell no va
poder puntuar dins Sa Mola quan
gairebé la lliga estava guanyada. Ju-
garen, Marc, Perelló, Angel, Benito,
Uguet, Alcón, Garí, J. Vicente i Ca-
ñas.

Esc. Futbol Sala Base Felanitx

CATEGORIA FP:MP:NINA

Esc. F. S. Felanitx/Fotos J.
Monseriat, Campiones;
de Mallorca

RESULTATS
C.D. Cala d'Or, :3 -
EFS Fel/Fot. Monserrat, 4
EFS Fel/Fot. Monscrrat, 6 -
Col. M. Aguiló,

A falta d'un partit, les fernines fe-
lanitxeres acaben de proclamar-se
campiones de Mallorca. Sense co-
néixer Ia derrota han guanyat una
lliga al costat dels millors equips
de l'illa. El dream team esta com-

(Passa a la pàg. 7),

El Coliegi Montision, a punt de fiixar
l'entrenador Marino
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1 S AL VATS!   Tots eis equips tornaren de buit
Génova, O - Fe!anitx, 2

Partit jugat el diumenge horabai-
xa, amb regular entrada. Un encon-
tre important per ambdós equips,
els de casa per aspirar a jugar la
promoció d'ascens i pels visitants
per aconseguir —ja d'una manera
definitiva— la permanència.

Felanitx: Matias,Gelabert,Sampol,
Bussi (Borrzl II), Tolo

(Nlaimi'), Jose (( osta), Nieo, Riera,
nfol (13orrás

Arbitro: Nadal Riera. Mala ac-
tuación en la que mostró cartulina
amarilla a Juan Carlos. Isidro, Mi-
{wet, Jose y Lluís.

Goles: 0-1 Costa aprovechando
una jugada bien llevada e contra-
ataque de Nico (min. 70). 0-2 Borrás
en una bonita vaselina ante del me-
ta local Galmés (min. 87).

COMENTARIO
Partido donde el Felanitx buscó

hacer su juego y que al final del
mismo se llevó los dos puntos en
juego, después de jugar al contra-
golpe y aprovechar sus oportunida-
des para conseguir los dos goles de
la contienda.

Un magnifico resultado, si me
apuran inesperado, que hace que el
Felanitx juegue el último partido
de la temporada contra el Cala
d'Or totalmente relajado, ya que es
de puro trámite. 'Si no ando mal en-
caminado el equipo felanitxer se-
guirá conservando la categoria.

El Reserva.
PROXIMA JORNADA':

PREFERENTE.— «Es Torrent6»:
FELANITX - CALA D'OR.

2.a REGIONAL.— «Es Torrentó»:
PORTOCOLOM - VALLDEMOSSA.

«Sa Lleona»: S'HORTA - CAS
CONCOS.

Comentario: El Felanitx-Cala d'Or
es un partido de rivalidad comarcal,
pero menos, el resultado no afecta
a ninguno de los dos equipos. No
así el S'Horta-Cas Concos, que ade-
más de la rivalidad pueden estar en
juego unos puntos preciosos de cara
Ia pernianencia. ¡ irelamarinera!

2.• REGIONAL

COLONIA, 4 - S'HORTA, 3
L'ARBITRE, EL PROTAGONISTA

El gran protagonista del partit fou
el collegiat Sr. Reina, que no sapi-
gué frenar el joc violent de l'equip
local, impedint que el S'Horta que
guanyava de cero a dos, aconseguís
la victòria. El primer gol fou mar-
cat per Juli, el segon fou executat
pel juvenil Binimelis i el tercer fou
obra de Felix. El S'Horta jugà els
darrers 70 minuts amb 10 jugadors,
degut a l'expulsió d'Ian per doble
amonestació. Demà diumenge a les
16'45, partit de rivalitat contra el
Cas Concos.

CAS CONCOS, 3 - LLUB1,
Primera golejada del Cas Concos

ainb el nou mister Joan Tauler. Cal
destacar el joc brut dels llubiners
que en tot moment feren ús d'una
violència exagerada.

Els gols, dos foren del pixixi Pas-
cual, un d'ells producte d'un centre

magnífic de Pecire rematat amb el
cap, j l'altre de Julia, que fou el
millor de l'equip. També destaca
Tauler dc lliure.

Alineació: Aleix, Tia, Gordillo,
Tauler, Sales, Pedro, Julia, Aznar,
Cori, Pascual i Llull. Canvis, Llull
lesionat per Xisco; també jugaren
Duran, Mateu i Bennasar.

J. M.

CADETS
Havien de jugar enfront de l'Al-

gaida en Es Torrentó, però no ho
feren ja que aquest equip s'havia
retirat. Avui, es desplacen a Alaró.
Els Cadets es l'únic equip de la can-
tera que no ha acabat la temporada.

CAMPANET, 4 - S'HORTA, 2
Mal partit el realitzat pels nostres

cadets, ja que no aprofitaren les po-
ques ocasions de gol de que dispo-
saren. Gols de Tomeu Roig i Pedro.

'FANT1LS
PORRERES, 1 - FELANITX, 2

Alineació.—Paco, J. Vicente, Oli-
-er, Andrés Simó, Sergio, T. Obra-
dor, T. Vidal, T. Nadal, Valentin i
Alcolea. (Cosme, Alex, Enrique i
Rohan).

Gols.—Valentin Diaz (2).
També es el darrer partit d'aques-

ta temporada. Amb aquesta vict3ria
els allots de Nino Simarro culminen
una brillant temporada, a on possi-
blement quedaran situats al, tercer
floc de la taula classificatória.

S'HORTA, 3 - SANTANYI, 6
Els nostres jugadors no mereixien

una derrota tan grossa, ja que els
aHots entrenats per Andreu Burgue-
ra, feren un gran partit i com a mi-
nim els tocava empatar. Avui se
disputa el darrer partit de la tem-
porada, i volem destacar que agues-
ta ha estat molt bona. Gols de Ma-
teu (2) i David.
BENJAMINS
SON CLADERA, 3 - FELANITX, 2
Alineació.—Oscar, Joan, Pedro, M.

Angel, J. Vicente, Ismael, José, Ki-
ko, Toni, Carlos i Txema. (Pinto,
Maties i V. Moreno).

Era aquest el darrer partit de
que clispotaven els allots de Pere

Joan. Aconseguiren els gols, Carlos
i Maties.

AT. RAFAL, 3 - S'HORTA,
El S'Horta sols no inquietà la por-

teria rival, ja que realitzà un dels
pitjors partits d'aquesta temporada.

Clases TENNIS
Particulares y

grupos
PORTOCOLOM Y
CALA MURADA

Tels. 825231-833803

RESULTAT
Cadets:

COLÕNYA POLLENÇA,	 41
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 29

Juvenils:
BASQUET INCA,	 74
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54

III Divisió:
J. LLUCMAJOR, 	 74
AUTOCARES GRIMALT, 	 63

COMENTAR!
Es jugaren tres partits, tingueren

el denominador comú de jugar-se a
camp contrari i d'acabar, tots ells,
amb balanç ne'gsafiu pels felanitxers.
Aquests resultats contraris arriba-
ren sempre a la segona part que re-
sulta molt desfavorable.

Els CADETS encaixaren una der-
rota massa amplia, si ens atenen als
parcials del descans (14-16) o ciels
primers 23 minuts (26-28). La part
final del partit (15-1) sembla un al-
tre encontre.

Una cosa parescuda succeïa als
JUVENILS que foren derrotats per
20 punts, quan en el descans per-
dien únicament de 3 (37-34) i en el
minut 26, de 6 (57-51). Un enfilall de.
personals i tècniques fou ben apro-
fitat pels inquers. El Joan Capó tor-
na patir un mal arbitratge quo, a
més, deixà l'equip felanitxer amb
nomes 4 jugadors.

L'Autocares Grimait de TERCE-
RA no pogué confitar la seva gran
temporada i sorti derrotat de Lluc-
major. Finalment ha quedat 5e, den-
tre 21 participants, tractant-se de la
millor classificació obtinguda mai
en aquesta categoria. L'equip ha
disputat 24 encontres, dels quals
n'ha guanyat 15 i n'ha perdut 9. Ha
aconseguit una mitjana de 73'6
punts a favor i 66'6 en contra. En
l'encontre de Llucmajor les forces
havien estat molt equilibrades en el
primer temps (29-29), mentre que
a la segona meitat, els locals dispo-
saren de còmodes avantatges que
arribaren fins a 16 punts.

ANOTADORS
Cadets. — Esteve A. (7), P. M.

Obrador (7), J. Bareelá (7), Hugo
(6).

Juvenils. — Cesar (15), R. Boyer
(12), C. Guerrero (12), A. Veny (7).

III Divisió.— M. S. Perelló (14),
P. J. Fullana (12), A. Oliver (8), G.
Amengual (6), S. Rigo (5), César
(5).

AQUESTA JORNADA
Dissabte horabaixa els cadets aca-

baran la temporada, rebent la visi-
ta dei COIOnya Pollença. A continua-
ció jugalran els juvenils contra el
Mobeltrans, de Son Rapinya.

Els sèniors masculins aniran a Só-
ller per jugar el partit d'anada de
Ia promoció, en vistes a mantenir-
se en el grup A.

LARRY CISTELLES

Esc. F.S. Felanitx...
(Ve de la pàg. 6)

post per Joaquina, Bel, Xisca, M.a
Dolores, Margarita, Carolina, Eva,
Juana, Maria, Susi i Imam. Equip
entrenat per Aina M.a Capó (delegat
Marino).

Important triomf que dóna ales
al futbol sala femeni felanitxer que,
a falta (l'un partit per acabar el earn-
pionat ha guanyat tots els partits, si-
tuant-se a.j cap de la classificaci&
amb 10 ,ptihts, 22 gols a favor i na-
mes 5 en contra.

Després d'aquesta lliga la Federa-
ció ens ha obert la possibilitat
d'anar a jugar la final Balear a Me-
norca, on s'haurà de decidir les pro-
peres jornades.

PROFESSORA dóna classes de re-
pas de llengua castellana i Hatt
Informació, Tel. 824414 (a partir
de les 18 hores).

VENDO LLAUT 30 palmos, motor
Perkins..
Inf.: Tels: 837006-657195

TOT i.i.U1111
ELS OFEREIX
DESCOMPTES

del 10 al 50 %

en la seva gamma de
LAMPARE§

Esperam la seva 'griisita
C. MAJOR, 43 	 TEL. 581658
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Coloms a la Sala
ELS SOUS DE L'AJUNTAMENT,
ELS mns ALTS DE L'ILLA

Comparant els sous dels funcio-
naris de l'Ajuntament de Felanitx
amb els de Ciutat, Santanyí I Arta
surten coses ben cloqiients i la con-
clusió a que s'arriba és evident: a
Felanitx paguen molt tries que als
altres pobles i Ciutat.

La primera cosa regular es que el
sou base es el mateix per tot arreu
però alla on als altres pobles es nor-
mal a Felanitx el multipliquen per
dos, tres i per align en concret per
quatre. El que a Felanitx es sobre-
valora es el que s'anomena < .<comple-
ment específic», que ve a ser un in-
crement en cl sou en relació al Doc
de feina, la seva perillositat; la seva
responsabilitat, la incompatibilitat
amb altres feies, Vegem exem-
ples.

Un Administratiu cap de servei a
Ciutat cobra 181.378 pies. a Felanitx
pel mateix Roc de feina es cobra
286.569 ptes. Un Administratiu a
Ciutat cobra 164.510, a Santanyí co-
bra 185.080 ptes. i a Felanitx 233.540
ptes., amb l'exepci6 del cas de privi-
legi comentat fa unes setmanes, el
cas d'un administratiu que ha co-

-brat per decisi6 dei PSOE i ara del
PP més de 400.000 Ptes. mensuals.

Però això no es tot, dins l'alegria
dels politics en repartir els diners
que ens xuclen cada any també es
troba el cas de gent que esta con-
tractada pel 75 % de la dedicació i
acudeixen a la feina nomes tres
dies a la setmana, això amb el vist

plau del governador major.

Dins les reclamacions al Pressu-
post Coloms a la Sala ha demanat
la revisió dels complements especi-
tics perquè s'han posats sense ba-
sar-se en res mes que els interessos
politics dels governants de torn. La
nostra reclamació ha estat desatesa.

La situació econômica del nostre
Ajuntament ja varem explicar que
era de fallida, però a les grans des-
peses de l'«embellecimiento» hi
hem de sumar aquests details que
amb un degoteig diari i com una
sangonera fan malbé l'economia
municipal i tot per decisió dels po-
litics que tenen les mans foradades
perque mai ningú no els ha dema-
nat responsabilitats de tanta mali-
feta.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 8:	 6-12-13-17-36-37
C: 14 R-7

Dijous 13:	 4-6-17-1944-47
C: 42 R-2

Bono Loto
Divendres 7:	 4-5-13-11-42

C: 20 R-0
Dilluns 10:	 1-13-20-22-30-47

C: 5 R-5
Di marts Ii: 	8-17-20-22-3841

C: 32 R-9
Dimecres 12:	 6-18-22-35-42-47

C: 5R-3

gam

PSOE

EL PATRONAT, LA MUSICA I LA
BANDA

Quan els socialistes ens varem fer
càrrec del govern municipal, el Pa-
tronat Local de Música, una entitat
que rebia de l'Ajuntament impor-
tants quantitats de cloblers, arras-
trava una existencia esmorteïda i, el
que es pitjor, irregular.

El Patronat, que tutelava, alman-
co teòricament, la Banda de Música,
la Coral i l'Escola dc Música «Pare
Auli» i organitzava la Setmana que
enguany ha complit la desetena edi-
ció, feia anys que no tenia associats,
no ingressa cap cèntim en concepte
de quotes. no es feicn les assem-
blees reglamentaries, no s'elegien
els directius, ni es complia cap apar-
tat del reglament que regulava el
funcionament de l'entitat.

L'equip socialista, que segons el
Batle no va fer res en absolut du-
rant els catorze mesos en que va go-
vernar, va reorganitzar el Patronat
d'acord amb els estatuts vigents, es
va fer una campanya de captació de
socis, va esscr establerta una quota
anual, se va celebrar una assemblea,
fou renovada la directiva i quedaren
plantejats cis problemes que una
normativa, incomplida fins llavors i
que regula la concesi6 de subven-
dons per part de l'Ajuntament, oca-
sionava a les tres entitats.

Des de que a la Sala governa el
Partit Popular i els dos indepen-
dents, tot ha tornat quedar com
abans. Han passat vuit mesos; no

s'han cobrat les quotes de rally
1993, no s'han fet mes sods, no s'ha
reunit l'assemblea anual de socis ni
sels ha donat compte cle res. El Cen-
tre Cultural s'ha fet carrec de la Set-
mana dc Música ja que l'Ajunta-
ment ha retirat la subvenció per
aquesta manifestació sense que cis
membres de la directiva de l'entitat
hagin estat informats de res.

El dia de Pasqua, l'Ajuntament va
pagar un berenar de frcixura als
músics de la Banda al qual nomes
hi havien estat convidats els regi-
dors del grup governant. El nostre
portaveu a la Sala xa protestar i va
dir que amb els doblers de l'Ajunta-
ment no s'havia de fer clicntelisme
politic. El Bade va dir que teniem
tota la raó, però ell va assistir a la
freixurada i el seu grup en va es--
ser l'organitzador.

Aquesta setmana passada, el pre-,
sident de l'Associació Musical Ban-
da dc Música dc Felanitx va reme-
tre un escrit al Batle en què adver-
tia que, a causa de la situació pre--
caria de l'entitat, es veuran obligats
a suspendre totes les seves activi-
tats.

Els partits politics afavoriren a
Felanitx l'aparició de les primeres
bandes de música pets anys trenta
i quaranta del segle passat. Una tra-
dició mes que centenaria pot que--
ciar interrompuda si el Grup gover--
nant a l'Ajuntament no modifica la_
seva postura envers de les activitats.
de signe musical.

L'Agrupació Socialista de
Felanitx informa
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Compáralo. Cuando compruebes que su
estilo coincide con el tuyo, que sus medidas
de seguridad, su equipamiento y su sentido
ecológico son justo lo que pides. Cuando
veas que hay una versión a tu gusto, nada
te impedirá decir: el Nuevo Opel Corsa
es .mi coche!
Ven a reservar hoy mismo tu Nuevo Opel
Corsa a tu Concesionario Opel.
Precios especiales de lanzamiento a partir
de 995.000 ptas!

NUEVO OPEL

NI COCHE!

MODELOS: 3 y 5 puertas: SWING, CITY,
SPORT, GLS Y GSi.
MOTORES: Gasolina Inyección 1.2 (45 CV),
1.4 (60 y 82 CV), 1.6 16 V. (109 CV);
Diesel 1.5 (50 CV) y Turbodiesel (67 CV).
EQUIPAMIENTO SEGUN VERSIONES:
Sistema de Protección Lateral Cinturones
Autotensables. Airbag. ABS. Cierre
Centralizado. Alarma Antirrobo. Elevalunas
Eléctricos. Dirección Asistida. Cambio
Automático. Aire Acondicionado sin CFC.
Techo Solar. Pantalla Multifunción.
Microfiltro de Aire. Radio-cassette estéreo
con 6 altavoces.
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OPEL -€4
LE ,ESPEWAMOS

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

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.




