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Les festes de S'Florta
Es Mu paella per a 1200 persones

Demà, fil Trobada de Centres
Regionals de Balears a Felanitx

Onze cases o centres regionals a
Balears, seran hostes de Felanitx
demà diumenge sota la coordinació
de la Casa de Extremadura en Ma-
llorca, amb motiu de la III Trobada
de Cases i Centres Regionals.

La Casa de Extremadura, amb seu
a Felanitx, treballa des de fa un
grapat de setmanes en l'organització
d'aquesta diada, que pretén que sia
una fita joiosa de convivencia entre
pobles de procedencia i caires cul-
turals distints, propiciadora d'una
inserció sense traumes amb la co-
munitat receptora.

Tal vegada un dels actes més sug-
gestius i emblemàtics de la trobada
sera l'actuació dels grups folklòrics
que, en nombre d'onze, seran els se-

Agrupación Virgen de la
Fuensanta de Múrcia, Cuadro de Jo-
tas del Centro Aragonés, Tierra y
Mar d'Extremadura, Colla Sardanis-
ta de la Casa Catalana de Mallorca
i Esbart «Joan Alcover» de Catalu-
nya, Agrupación Folklórica d'Anda-
lussia, Parado de Valldemossa i
S'Estol d'Es Gerricó de Mallorca,
«Anaquitios» del Centro Gallego de
Mallorca i Grupo de Danza de la
Casa Regional de Castilla-León.

Pere, passem tot seguit a repro-
duir el programa de la trobada:

A les 10, sortida dels autocars des
dels punts d'origen acordats amb els
Centres i Cases Regionals.

A les 12, celebració de la Santa
Missa. A continuació ofrena floral a
la Verge de Sant Salvador i entrega
d'una placa en commemoració de la

En sessió extraordinaria celebra-
da dimecres de la setmana passada
per l'Ajuntament, amb els vots dells
grups que integren el govern muni-
cipal i l'abstenció dels del PSOE i
CALS, s'aprova aplicar el tipus per-
centual del 0'35 damunt el valor ca-
trastal dels bens immobles, com a
conseqüència de la reforma del ca-
dastre i de la nova reglamentació
que regeix la seva tributació.

En el cadastre antic l'import glo-
bal del valor del sector es xifrava
en uns 17.500 milions de pessetes,
als quals s'aplicava un percentatge
del 0'9 %, que permetia una recap-
tació d'uns 157'5 milions.

Els calculs aproximats, amb la

Trobada.
A les 13'30, cercavila dels grups

folklòrics pels carrers Major, Jordi
Sabet, Plaça Constitució, Sa Plaça,
Arraval, Mar, Major, Pou de la Vila,
Hospici, Zavella, Plaça Pax, Bellpuig
fins arribar al Parc Municipal.

A les 14'30, dinar d'agermanament
al Parc Municipal de sa Torre, ofert
als associats dels Centres Regio-
nals.

A les 16'00, benvinguda de les auto-
ritats als assistents a l'acte.

A les 16'30, actuació dels grups
folklòrics de les diferents Comuni-
tats.

Al mateix temps, i per a entrete-
niments del més joves, s'organitza-
ran diverses activitats de temps

A continuació un grup d'animació
infantil oferirà als nins un especta-
cle de diversió.

A les 22, sortida dels autocars i
tornada al punt d'origen.

Els centres regionals que partici-
paran són els segiients: Casa Regio-
nal de Murcia, Casa Catalana, Cen-
tro Gallego de Mallorca, Andalucia
Hoy, Centro Asturiano de Mallorca,
Centro Aragonés, Casa Regional de
Castilla y León en Mallorca, Casa de
Menorca, Casa Regional Valenciana,
Casa de Ibiza i, per descomptat, Ca-
sa de Extremadura en Mallorca.

Des d'aquestes planes donam la
benvinguda a totes aquestes entitats
i els desitjam que guadesquin d'una
grata estada a Felanitx.

reforma catastral, apunten cap a
uns 45.000 milions la valoració total
del sector immobiliari, per a la qual
cosa els nostres governants han fit-
xat en un 0'35 % el tipus de grava-
men, el que —salvant possibles va-
riacions a l'alça— teòricament per-
met una recaptació similar a l'ante-
rior.

L'augment, que sembla que a la
practica es farà notar, es difícil d'a-
valuar, tota vegada que respondrà
més a l'actualització catastral que
no pas a l'increment de la carrega
tributaria.

L'oposició justifica l'abstenció en
Ia manca d'un estudi suficientment
fiable de la qüestió-.

Dissabte passat començaren les
festes de S'Horta amb la diada pa-
tronal de Sant Isidre, que s'inicià
amb l'Eucaristia solemne i prosse-
guí amb proves esportives i la festa
de la Tercera Edat, la vetllada, amb
bunyolada i ball de bot.

El sendema, les proves ciclistes
animaren des de mitjan matí la po-
blació i els tambors d'En Rafel Si-
monet posaren adesiara també el
seu to bullós i renover, pet-6 el cai-
re gastronòmic fou el que imposà la
tònica a partir de migdia. Com sa-
beu s'havia convocat un concurs de
plats dolços que a l'hora de la veri-
tat registra 102 participants, els
quals aportaren el complement més
adequat a la paellada que s'organit-
za ben aviat. Dues paelles monu-
mentals es cogueren una rera l'altre
mentre la gent: prop d'un milenar i
mig de persones, feia l'aperitiu amb
coca de verdura.

Una colla d'homes ben cepats,
ben assesorats p'en Sebastia. Capó,
s'afenyaren en les paelles que, gra-
cies a una organització exemplar,

Diumenge a vespre, a l'Auditori
Municipal, la Capella Mallorquina
tanca brillantment la setmana de
música amb un concert meravellós.
Fou integrat per obres de famosos
polifonistes de finals del segle XVI
(Lasso, Palestrina i Monteverdi) així
com d'autors més moderns, Bach,
Chopin, Brahms, entre els que no
hi manca una referència als compo-
sitors mallorquins amb els noms de
A. Gelabert i B. Samper.

L'actuació de la Capella ens con-
firma un cop més l'indiscutible
prestigi assolit al llarg dels més de
vint-i-cinc anys d'existència, sota la
batuta del seu director i fundador
Mn. Bernat Julia. No hi ha duhte
que tots els factors que fan possible
el seu reeiximent —selecció i cultiu
de les veus, ajust, elecció del reper-
tori, arranjaments, etc.— s'han anat
integrant progressivament i depura-
da per tal d'aconseguir el que ara és
la Capella, la millor coral de Ma-
llorca dins el seu gènere.

El «Gloria patri» de Mendelsohn i
«La Balenguera» de Vives foren
dues peces de plus que ()fed la co-
ral en correspondència als vibrants
aplaudiments del públic.

Cal fer menció però als dos con-

foren distribuides en un tres i no
res. I engolides amb no manco
promptitud, perquè de debò que
feien goig. Tornant als plats dolços,
que eren un prodigi de presentació
i d'imaginació pastissera i que, com
hem dit, constituiren les postres del
dinar, volem consignar-ne els gua-
nyadors dels dos concursos convo-
cats. Un era per a la millor presen-
tació i s'adjudicà així: lr. Jaume Ri-
go, 2n. Eulàlia Palmer i 3r. Antònia
Adrover. L'altre era pel millor sabor
i es designà d'aquesta manera: lr.
Margalida Amengual, 2n. Catalina
Company i 3r. Margalida Capó.

Un concurs de fotografia i una
tarda futbolística a Sa Lleona com-
pletaren aquesta jornada.

Per acabar volem transmetre l'a-
graiment de la Comissió de festes
per totes aquelles persones que va-
ren col-laborar en l'elaboració de les
paelles i de les coques de verdura,
així com als participants al concurs
de plats dolços. A tots ells els dona
les gràcies i els felicita molt cor-
dialment.

certs anteriors, el que ens depara-
ren els «Amics del cant gregorià»
dijous dia 13 a la capella de la Pro-
vidência i la vetllada d'òpera a car-
rec de l'agrupació que dirigeix Eulà-
lia Salbanyà, que actuà divendres
dia 14 a l'Auditori.

Els «Amics del cant gregorià» de-
dicaren el seu concert a la memò-
ria de Mn. Bartomeu Nigorra, fela-
nitxer que va morir fa vint-i-cinc
anys, que fou mestre de cor de la
Seu i professor de Cant gregorià del
Seminari. Ens oferiren una actuació
memorable que avui en dia té carac-
ter d'autèntica excepció ja que el
gregorià exigeix una disciplina molt
específica, que presuposa una dedi-
cació molt singular. Tot un ramell
d'antífones, himnes i salmòdies fo-
ren executades amb un perfecto
ajust per aquest grup integrat per
deu yens, i que trobaren en el re-
cinte teatí un marc molt adient.

El grup d'estudiants de la «sego-
na classe pràctica» d'òpera d'Eulà-
lia Salbanya ens oferí la farsa joco-
sa «La cambiale di matrimonio» de
,Rossini. De la mateixa manera que
amb la seva actuació de l'any pas-
sat, amb «La finta semplice» de Mo-

(Passa a la pàg. 2)

L'Ajuntament fitxa el tipus 0'35 per
gravar els immobles

La Capella Mallorquina clogué brillantment
Ia XVII Setmana de Música
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Dis. 22 Sta. Rita
Diu. 23 Ascensió del Sr.
Dill. 24 M." Auxiliadora
Dim. 25 Sta. M» Magdalena de

Pacis
Dim. 26 St. Felip Neri
Dij. 27 St. Agustí dc Canterb.
Div. 28 St. Germa

LLUNA

Quart creixent dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

10, 14 i 18 n Diumenges I fes.
Lus, a les 8, 14 19 1-1

Palma Felanitx des de l'esta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges I festius, a les
.4,30, 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.

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

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
mt.3,s a les 1115 h.

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Gaya-Melis
D iumenge: 	 Miquel-Nadal

Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Piña
Divendres: 	 GayaMelis

TELIEFONS D'INTERtS
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 mèdic d'urgències
Guardia Civil
Servei de grua

Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

FELAN1TX
ti,ttnatiart d'intk ressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

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

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

Disponemos del CANAL + de TV

Maria Puig Vicens
Vda. de Hartoineu Ramis
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POLICIA LOCAL
Ates que a la Prcmsa de Ciutat

aparague un comentari referent a la
falta de Policies Locals a l'entrada
de les escoles, cl passat dia 13 d'a-
qt.est mes, a continuació, es fa pú -
Nie l'informe de l'oficial responsa-
ble en aquests moments:

«Essent les 14.00, del dia 13 dels
corrents, es rebé una cridada tele-
f6nica d'una veïnada del carrer Arc-
hal, client que la seva casa s'estava
inunciant, a causa de la forta pluja
i calabruix que en aquests moments
queia damunt la nostra ciutat, quasi
al rruqeix temps es rebé una altra
eridada, corresponent al carrer Pe-
lat, 23, ja que semblava que la ca-
nonada d'aigiies residuals estava ta-
pada i, per tant, s'estaven inundant
diversos domicilis. Vists els rets en

l'Oficial que subscriu va
c.plar per enviar els agents de servei,
als dJmicilis que havien
Ia nostra ajuda, igualment que cri-
da cl Regidor Sr. Rafael Barceló,
qui també es persona al carrer Pe-
ht, i es varen avisar els bombers
Manacor i el Camió de neteja
antanyí (MUNAR). Els treballs es

prolongaren fins a les 18.30, per la
qual caia no es va poder cobrir cap
altre servei abans de l'esmentada
hora»,

INFORMA
COMUNICAT DE LA BATLIA

Aquest Ajuntament vos recorda
que l'empresa LEVANTINA -- DE-
GAS, S.L., la qual es dedica a re-
visar a domicili els conductes flexi-
bles de gas, no te res a veure amb
l'Ajuntament. El servei que donen
es de caracter voluntari, i s'aconse-
lla a l'usuari que prèviament
ti l'acreditació del tecnic o revisor,
les tarifes establertes escaients i
tambe que comprovi els contractes
subscrits amb altres empreses revi-
sores, per si existeix incompatibili-
tat.

CURS D'ANGLLS TURISTIC
Aquest Ajuntament, juntament

amb CC.00., ha organitzat un Curs
d'angles turístic, totalment gratuït,
el qual va destinat a persones ma-
jors de 23 anys amb atur.

Nombres d'hores: 200.
Inici: 24 de maig i finalització

aproximada dia 30 de juliol.
Lloc: Casa de Cultura.
Informació: Casa de Cultura, o bé
CC.00., c/ Plaça, 1-1r.

CONTENIDORS DE VIDRE
Aquest Ajuntament vos informa

que a s'Hort4 s'ha insta i-lat un con-
tenidor de vitlre, i al mateix temps
aprofitam per recordar-vos la conve-

niencia de separar els vidres de l'al-
tre feins i dur-los al contenidor
apropiat. L'esmentat contenidor es-
ta situai darrera l'EsLdesia.
CONTENIDOR DE PILES

L'Ajuntament ha adquirit un con-
tenidor cle piles, amb la finalitat
que els establiments o particulars
que tenguin piles usades, les duguin
a l'esmentat centenidor, el qual se-
ra instai-lat a l'Ajuntament.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIS

Mitjançant el present anunci es fa
públic que es troba obert fins el
dia 27 de maig el termini de presen-
tació d'instancies per tenir accés a
!es proves del concurs-oposició per
cobrir dues places de Policia Local
d'aquest Ajuntament.

El que es la públic per al coneixe-
ment ciels interessats.

Felanitx, 6 de maig de 1993.
El - Batte,

Antonio Grimait Mas

Mitjançant cl present, vos comu-
nicam que aquest Ajuntament esta
realitzant els pertinents tràmits,
perquì.! la Policia Local pugni tenir
connexió amb el 092, per així poder
rebre les urgencies del nostre ter-
me.

Aixi mateix, vos comunicam que
el telefon 580216, el qual figura a
les llistes teler)niques, per error,
amb el nom de Policia Municipal
Urgüicies, esta fora de servei. El
número quo li correspon Os el
582200.

La Capeila•••
(Ve de la pàg. I)

zart, aquests artistes ens feren gau-
dir força d'aquest genere musical
que tan esporadicament tenim oca-
sic') de presenciar i escoltar. Fou una
llastima que el públic no respon-
gués amb la mesura que mereixia
I 'espectacle.

REPASO DE INGLES. EXAMENES
FINALES Y RECUPERACIONES.
C/. Joan Alcover, 36 (a partir de
Ias 15 h.) Esta delante de la Cha-
pistería J. Roig y el Almacén de
Fco. Grimalt.
Informes, Tel. 825076 (a partir de
las 21 h.)

IMMI■111■■■..

mori a Palma, dia 18 de maig de 1993, a l'edat de 73 anys,
bavent rebut els sants Sagraments i  ia Benedieció ApostOliea.

Al cel sia

La seva lilia Catalina; nebots NI." Lhasa, Joan i Catalina Mestre; cosins i els :titres parents
vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregaries.

Casa mortuèria: C. NIar, 4



Tombats a la molsa

Un Are comiat
Llir entre cards, vós sabeu e jo sé
que es pot bé fer hom morir per amor;
creure de mi, que só en tal dolor,
no fareu molt que hi doneu plena fe.

Ausiàs March (1397-1459)

Un altre cop hem de dedicar aquesta pagina al record d'un gran es-
criptor que ens ha deixat, d'un d'aquests homenots que, durant els anys
grisos, han estat els fars que ens han guiat, per una mar no sempre fa-
vorable, vers el redreçament i la dignificació de la llengua: Vicent Andres
Estellés, poeta.

Deien d'ell, i no sense motiu, que ha estat el millor poeta del seu am-
bit geogrAfic —el Pais Valencia— d'Ausiàs March ença. Es dedica al pe-
riodisme per sobreviure i a la poesia per amor a la llengua, a la paraula,
una paraula que dominava, que estimava, que sentia, que feia seva, que
reivindicava davant el món i que usava tal com el ceramista amb la peça
d'argila humida que té al seu davant.

Un altre poeta, bon amic seu, deia d'ell que tenia «una mala salut de
ferro», i es que Vicent Andres Estellés mai no va gaudir d'allò que ano-
menam «bona salut», la qual cosa influi, entre d'altres coses, en la seva
extensa obra. Era un home divertit, compromés amb el seu poble i, fins i
tot, amb la política, cosa, aquesta darrera, que no va ser cap hast ni cap
estigma, ni per a ell ni per a la seva obra. El sexe, l'amor, la mort i la
fam han marcat tota la seva obra poètica, usant de les paraules sense
massa miraments, sense censura de cap casta que llevas realisme, vivor,
bellesa i sensualitat a cadascuna de les seves poesies.

Passen els mariners, embriagats, cantant,
Ets, Cheryl, al bell mig de la finestra, nua,
i la llum de la. lluna rebota en el teu cos.
Els mariners et miren, llancen les seues gorres
per l'aire, xiulen, ballen. Vas a obrir la finestra.
T'has girat; has oit uns passos, en la fosca.
Winifred, vella i alta, prima, tota de dol,
somriu i espera, trista, trista ja per sempre.
Mires darrerament els mariners: han fet
amb les mans la cadira de la reina; la noia
s'hi ha assegut, se'n va amb ells. I tornes a tancar
lentament la finestra, i deixes caure els braços.
Tot al llarg del teu cos. Dos ulls brillen en l'ombra,
dos ulls, dos llums groguencs. Són els ulls d'Svengali.

Vicent Andres Estellés (1924-1993) era Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.

Antoni Roca

Can Ribot - Super ALD1
Pere d'Alcantara Penya, 11 	 Tel. 581957

Vos comunicam que tenim a la vostra
disposició PEIX FRESC cada dia

I JA SABEU, CONTINUAM AL VOSTRE SERVEI AMB QUALI-
TAT A BON PREU.

A LA NOSTRA SECCIÓ DE CARNISSERIA, VOS RECORDAM
QUE TOT PROCEDEIX DE RAMADERIA MALLORQUINA.

Esquerra Republicana

DILLUNS 24 DE MAIG, 21'30 H.
-MÍTING A L'AUDITÓRIUM DE PALMA-

Angel Colom
Secretad General d'ERC

Joan Mir
Cap de llista al Senat

Bartomeu Mestre
Cap de llista al Congrés
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OC ES D'ARGENT
El cija de Sant Marc Evangelista

le 1968, En Gabriel Ramis Nicolau
,:ommemorava els 25 anys d'Escola
Major de la Parròquia de Felanitx.

A.mb tal ocasió el rector Mn. Ra-
bassa celebra una missa d'acció de
gracies a la que hi assistiren la Co-
munitat Parroquial, familiars i
amics d'En Gabriel, que volgueren
compartir tan feliç celebració.

En Miguel Pons i Bonet, collabo-
raclor assidu d'aquest Semanari,
feu una entrevista que es tot un re-
sum històric de la liturgia i del cos-
turnari d'aquell temps. Llàstima que
per raons obvies no la poguem re-
produir.

I es que En Gabriel, 25 anys en-
rera, ja havia contestat un bon en-
filall d'amens en el llarg exercici
d'acólit.
EXPOSICIÓ DE FLORS

Fou un exit de visitants i exposi-
tors.

La crònica diu que va ésser un
encert la ubicació d'aquesta mostra
floral, en el casal de Ca'n Rabassa,
de centenaria arquitectura.

1questa exposició l'organitzava el
Centre d'Art i Cultura i la Secció Fe-
menina de Falange.

Els primers premis en les distin-
tes modalitats foren: En Mateu Go-
mila, Andreu Noguera, Paquita He-
rrada de Llompart, Ramón Garcias,
Margalida Bennasar de Falcó, Ru-
xandra Nano, Germanes Oliver i Ca-
talina Ramis Monserrat.
DE POETA...

Pos messions de que molts igno-
raven que el pintor universal, En
Miguel Barceló Artigues, escrivia
poesia.

I no és d'ara, no; aleshores —sols
tenia 11 anys— el nostre Setmanari
li publica una versificació inspirada
amb sentiments religiosos, de pe-
nediment i compunció.

Permeteu-me transcriurer-ne un
escapolò, botó de mostra del que és
capaç un nin d'll anys, en vena

L'encapçalament diu: «Cristo
Penitente».

«La Cruz pesa sobre el hombre
—como pesan los pecados— sobre
el alma mortal. Cristo no puede re-
sistir —el gran peso sobre su horn-
bro—. No lo dudéis, El es Dios!

GIMNASTICA ESPORTIVA

Laura Caste* al Campio-
nat d 'Espanya

Laura Castejón queda classificada
en t ercer Hoe de la categoria alevi
en el Campionat de Balears de  Gim-
nàstica Esportiva celebrat a Mana-
cor dissabte passat. Ara, doncs, es
preparara per assistir al Campionat
d'Espanya que es dirimira el proper
mes de juny.

Tenim fe en les seves possibilitats
que corn a gimnasta ha anat demos-
tran i li desitjam sort i bona actua-
ció.

M.A.C.

PLY 1

Club de pesca deportiva
Mestral Portocolom

El pasado domingo se celebró la
4.0 prueba puntuable para el cam-
peonato de Baleares modalidad RO-
QUER con un total de 23 partici-
pantes.

La prueba se celebró en aguas de
Can Fresquet y difícilmente podrá
ser hwalada, por la cantidad que se
pescó; fueron un total de cuarenta
y un kilos novecientos gramos algo
increíble. El primer clasificado con-
siguió pescar deicinueve kilos dos-
cientos diez gramos, toda una haza-
ña digna del libro de los records.

La clasificación de la prueba fue
Ia siguiente:
Infantiles:

1.—Juan Clar c-on 580 puntos.
2.—Carlos Barral con 570 p.
3.—David Viz con 460 p.

Seniors:
1.—Jaume Roig con 19.210 p.
2.—Antonio Sanz con 7.420 p.
3.—Miguel Garcias con 3.120 p.
La próxima prueba, también de

ROQUER, se celebrará el día 30. Es-
peremos que también sea sonada.

Jaws

VENC ORDINADOR nou. Amb ga-
rantia.
Informació, Tel. 580635

-que por los hombres quiso— su-
frir, llegar a morir y resucitar. Paso
a paso, dia a dia, se va acercando a
su final, que es principio nuestro».

Idb, què vos pensàveu!
DE LLAVORS

..11■■11M1



OFERTA

LA MEJOR ELECCION

SOPAS KNORR
	

69
NESCAFE DESCAFEINADO 100 G. 	 345
SOPA GALLO 1/4
	

49
LECHE FLORA 1 L. 	 93
CERVEZA HENDRIK LATA
	

39
VINO CAMPOVIEJO TIN. ROS. BLCO

	
259

LEJIA CONEJO 2 L. 	 109
DETERGENTE IFA 4 KG. 	 565

Ofertas válidas
hasta el 12 de junio

SUPERMERCATS
ES CONVENT
	

CAN RIBOT
Convent, 27
	

Pere d'Alcantara Penya, 11

Ferreteria
Oferta Pintures

Pintura plástica 5 Kg. 	 689 ptes.
Pintura plástica 15 Kg. 	 1.855
Pintura plástica 25 Kg. 	 2.665
Titanlux 750 cc 	 990
Pintura piscines 5 1. 	 3.000
Laca satinada 750 cc 	 532
Pantent Hempel Mille 750 cc 	 4.190 ))
Patent Hard Racing 750 cc 	 2.227 »

OFERTES VALIDES FINS EL 21-6-93 0 FINS A Fl D'EXISTEN-
CIES.

C/. Nuno Sang, 10 	 Tel. 580444

RESTAURANTE BRISAS
Plaza Cas Corso 	 Tel. 824518 	 PORTOLOM

Les recuerda que sigue con los menús
especiales de fin de semana

(Mediodía y noche)
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

PESCADOS Y MARISCOS
PAELLAS, PIZZAS, CARACOLES, ARROZ BRUT, FIDEUA, etc.

FELANITX

Escultures de cSarasate» a la
Casa de Cultura

Fins dia 30 de maig, a la Casa -de
Cultura, hi restarà oberta l'exposi-
ció d'escultures de Miguel Ginard
«Sarosate», una mostra que no dub-
tam a qualificar de les millors que
hem pogut veure a Felanitx des de
molt temps ençà.

Amb aquestes escultures Miguel
Ginard palesa el seu geni artistic i
tècnica depuradíssima que posseix.

Aconsellam ferventment la visita
d'aquesta exposició.

La trobada de Bandes de Mtísica
Sota els auspicis del Conseil In-

sular de Mallorca, diumenge passat
se celebra a Valldemossa la XIII
Trobada de Bandes de Música.

Hi assistiren 32 agrupacions en-
Ire les quals, la Banda de Música
de Felanitx.

Hot del Moll ha estat retirat
Després de llargues i costoses ges-

lions duites a terme sobre tot pel
clelegat a Portocolom del Grup de
Ports de Balears, dimecres passat
fou retirat de damunt el moll de la
Duana l'iot que fou_intervengut ju-
dicialment i que fa mes de dos anys
restava varat en aquell indret.

Ha estat aquest un procés molt
lents i enrevessat les consequències
del qual ha hagut de suportar tota
Ia població del Port ja que la imatge
que oferia aquest vaixell era molt
desagradable.

Els sonadors de la Llar a la Casa
Hospici

Dijous passat, la Comissió d'Ac-
ció Social de la Llar de la Tercera
Edat, va obsequiar els residents i
asilats de la Residencia «Verge de
Sant Salvador» de la nostra ciutat
amb l'actuació del Grup de Sona-
clors de la Llar, així com amb un re-
frigeri.

El sorteig en favor de la parrò-
quia

El número premiat, del sorteig
d'una vànova en benefici de la par-
ròquia de Sant Miguel, ha estat el
7.008, del qual n'ha éstat poSselidora
Margalida Maura.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIÓ.—L'excursió a Lluc

prevista per dia 26, es repetira dia
27. Preu 1.600 ptes. Places limita-
des.

BILLAR.—La Llar té la intenció
d'organitzar un torneig de billar,
obert per a tothom. Les persones in-
teressades en participar-hi es poden
inscriure del 23 al 30 de maig, als
ordenances de la mateixa Llar.

VISITES DOMICILIARIES. — La
Comissió d'Acció Social ha previst
pel proper mes de juny realitzar ‘i-
sites domiciliaries a totes les perso-
nes majors impedides.

Creuada de l'Amor Div(
ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA

El proper dilluns dia 24, a les 9'30

dei vespre, a la sala d'actes del Col-
legi de Sant Alfons, tindrà Hoc una
reunió per exposar l'actualització
ciels objectius i l'organitzaciú de la
Creuacla.

Es convida i es suplica l'assistèn-
cia de tots els interessats els quills,
en el seu cas, es prega que venguin
acompanyats de les seves esposes.

La Comissió

MES DE MARIA
Avui dissabte, a les 6 de l'hora-

baixa, en el Santuari de Sant Salva-
dor d'Artà, hi celebrarem la festa
Eucarística mariana. Sera presidida
pel P. Antoni Bonet, teatí i es can-
taran les Vespres de la Verge Ma-
ria.

La sortida de Felanitx sera a les
4'30 del capvespre en cotxes partilu-
lars de davant Sant Alfons i es re-
corda a totes les persones que hi
vulguin assistir i no tenguin medi
de desplaçament, que procurin es-
ser al lloc de partida a les 4 per tal
de cercar-les plaça.

Dissabte dia 29, com es tradicio-
nal, la cloenda del mes de Maria
sera a Sant Salvador. A les 7 hi hau-
ra Eucaristia presidida pel Rector
de S'Horta Mn. Guillem Feliu, qui
dira la homilia. Cantara la Capella
Tea tina.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat horabaixa a la
parròquia de Sant Miguel, varen re-
bre per primera vegada la sagrada
Eucaristia, els nins Bernat Josep
Adrover Muñoz, Angela Obrador Bo-
net, Margalida Adrover Ginard, Ana
Belén i M.a Jose Gil Salguero, Desi-
ree Matos Bonilla i M.a Teresa Ma-

tas Mascaró.
Rebin tots ells la nostra enhora-

bona, que kiln extensiva als seus
pares.

O
Dissabte passat horabaixa, 

BODAalffAes- -

g16sia del Convent de Sant Agustí,
es va celebrar la canônica unió dels
joves Alicia Adrover Rosselló i An-
toni Monserrat Ferrer. Beneí
Iiaç l'oncle de la nuvia Mn. Gabriel
Adrovcr Nicolau, qui concelebra
¡'Eucaristia juntament amb el tam-
be oncle de la desposada Mn. Fran-
cesc Adrover.

Apadrinaren eis nuvis els seus pa-
res D. Miguel Monserrat Vidal i D.a
Francisca Ferrer Rack"); D. Vicenç
Adrover Alonso i D.a Apollônia Ros-
selló Cerda.

Testimoniaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana M.a Mag-
dalena, Rafel Capó; Joan Antoni Su-
fier, Tomas Sastre, Tomas Kemze,
Xim Barceló i Pere Ramon; i per la
nuvia la seva germana -istina, Pere
Antich, M.. Agnès Oliver, Catalina
Oliver, Virginia Lozano, Mariluz
Bergas i Cristina Duran.

Durant la cerimònia polsa l'orgue
el mestre Andreu Bennasar i la Ca-
pella Teatina interpreta 'aliuns mo-
tet,sn,etoixi com la soprano Catalina
Bonet.

Mes tard, familiars i convidats es
reuniren en un sopar al restaurant
Roeador de Cala d'Or.

Rebin els novells casats la nostra
mes cordial felicitació.

NOM ENA NI ENT
El nostre paisa el Dr. ¡ere Antoni

Soler Borcloy, especialista en direc-
ció d'hospital, ha estat nomenat per
Ia Conselleria de Sanitat de la Xun-
ta de Galicia, Director Metge de l'im-
portant Complex Hospitalari «Juan
Canalejo» de la Coruña.

Rebi la nostra felicitació.



MIJAC

Ja fa chic anys
Ja fa cinc anys que varem

Són ... tot un grapat de dies
Je compartir amistat, un munt cl'ho-
res de companyonia i germanor, to-
ia una etapa de la vida de la qual
ns sentirn satisfets, una tasca con-

!inuacia amb esperança i illusió , dia
rera cija, setmana rera setmana, mi-
rant sempre cap envant, creant es-
pectatives noves, revisant, creixent,
fent grup...

Tot això, pensam, cal celebrar-ho
Je la millor manera, i aquesta vol
csser la coral convidada on esperam
compartir alegria, humanitat, festa
i cançó.

Els actes als quals te convidam
són els segiients:

— DISSABTE, 5 de JUNY: Festi-
val de Fi de Curs al Parc Municipal,
a les 22 hores.

— DIUMENGE, 6 de JUNY: Missa
d'acció de gracies a la Parròquia.

— DISSABTE, 12 de JUNY: Con-
cert al pati de la Rectoria de la «Co-
ral Juvenil» de la Parròquia i el
«Quintet Ciutat de Felanitx», a les
22 hores. Acte seguit inauguració
l'Exposició del Cinque Aniversari,
que restara oberta el diumenge de
les 18 a les 21 hores.

Els animadors del MIJAC i Club
d'Esplai ALBADA aprofitam l'avi-

Ha Nit e; geinià
Clapés

Diumenge passat, va morir al San-
tuari del Castañar de Bejar, el ger-

Francesc Clapes, Teati.

L'ohermano Clapés », que era natu-
ral de Sant Llorenç, va estar sis
anys a la comunitat teatina de Sant
Alfons (de l'any 54 al 60) i tothom
el recorda per la seva bondat i Ia
pacient dedicació al servei del tem-
ple i de la litúrgia, als quals, mal-
grat cl seu delicat estat de salut, s'hi
aplica d'una manera exemplar. Pre-
cisament la seva salut, obliga el seu
trasllat a la peninsula, tota vegada
que el clima humit de Mallorca li
era molt perjudicial.

Tambe esmerça moltes hores fent
catequesi als nins del collegi que ha-
vien de fer la primera comunió.

Descansi en pau el germa Clapés
i rebi la Comunitat Teatina i els
seus familiars, el nostre sentit con-
dol.

nentesa per agrak a totes aquelles
persenes i establiments que han col-
labot at desinteressadament en la
Cnnbola.

Que per molts d'anys!

zi t,A7a
Restaurante ‘r

Plaça Cas Corso - Tel. 824021 - Portocolom

Comunica a sus clientes y
público en general, que con mo-
tivo de la celebración en Felanitx,

de la Ill Trobada de Casas y
Centros Regionales, mañana

domingo permanecerá cerrado.

my

Disculpen las molestias

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.

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAM1CA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD l'ARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

TOT LLUM
ELS OFEREIX
DESCOMPTES

del 10 al SO %

en la seva gamma de
LAMPARES

Esperam la seva visita
C. MAJOR, 45	 TEL. 581658

FELANITX
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Programa de les festes de Piorta
Dissabte dia 22 de maig

A les 22 h., al saló parroquial, teatre a càrrec del grup «Sant Bonaven-
tura» de Llucmajor, que posara en escena l'obra de Julio Matías «Amor
en blanc i negre», traclucció d'Antoni Bennassar.
Dittmenge dia 23 de maig

A les 1030 del mati TERCERA MARXA CICLOTURISTA, anada a Cala
Ferrera. Hi collabora «Moto Sprint» i Coca-Cola i Kas ofereixen beguda de
franc.

A les 12, escalada del campanar de l'esglesia de Sant Isidre.
A les 16'30, en el camp de Sa Henna, partit benjamí entre el S'Horta i

una Selecciú Balear del Conseil Insular de Mallorca.
A les 1830, cn el camp de futbol, demostració de Globus Aerostatics,

ccclits per !a Caixa d'Estalvis «Sa Nostra» dc Cala d'Or. Hi podra pujar
gratuïtament qui ho desitgi.

A les 21'30, a la Plaça, Ball de Pages pels alumnes del collegi «Reina
Sofia» ensenyats per la professora Antònia Aina Ripoll.

Dissabte dia 29 de maig
A les 17 h., partit de futbol de la lliga cie cadets entre S'Horta-Sallista.
A les 20'30 h., al collegi, inauguració de l'exposició dc treballs d'edu-

cació artística i plàstica dels alumnes. Aquesta exposició romandrà oberta
el cliunictigc el dilluns tot lo dia.

A ls 2i 30, a la Rcctoria vella, exposició de pintura a carrec ciels alum-
nes del Taller Escola d'Andreu Maimó, i de fotografies del concurs con-
vocat.

A les 22 h., amollada de coets.
A les 2'2'30, a la plaça, VERBENA amb l'actuació de l'orquestra de ball

de saló C ;ABLANCA i recital de TOMEU PENYA acompanyat pel grup
GEMINIS.



—electrónica—i
MOREY

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

6	 FELANITX

Manifest electoral dfis Verds
La convocataria d'Eleccions (kite-

rals per al proper dia 6 de juny arri-
ba a la ciutadania en un clima
desorientació política. La gent no
sap si dirigir la seva atenció a Bès-
nia, a Brusefles, a Madrid G als seus
problemes locals més immediats. A
tots i cada un dels aspectes de la
vida comú, des de qUestions plane-
taries fins a ambits interpersonals,
hi podem trobar mctius per posar-li
el retol de «crisi». Crisi econômica,
crisi ecolOgica, crisi política, crisi
valors, crisi d'identitat cultural, ...
crisi, crisi.

El ,,renou de funs» és tan intens
que fa perdre les ganes d'escoltar i
de participar. El diseurs dels pat tits
politic tradicionals ja hi resulta in-
destriable, fins al punt que ciuta-
dans i ciutadanes reben la convoca-
tòria d'Eleccions i les propostes
dels partits sense entusiasme. L'abs-
tenció i el vot mecànic ais partits
que més espai ocupen als mitjans
de comunicació esdevenen protago-
nistes de l'únic exercici de demo-
cracia activa que fa la major part de
la ciutadania. La incertesa dels re-
sultats és merament d'interès infor-
matiu.

Els programes electorals deis par-
tits politics convencionais compar-
teixen un greu defecte: són propos-
tes oa la contra», molt poc positives
i de gestic') de la crisi a curt termini.
Tots presenten la seva recepta per
sortir dc la crisi i els ingredients no
són més que els mateixos que ens
hi han portat. Hi ha una incongruên-
cia basica entre els canvis que solen
considerar necessaris per resoldre
els distints problemes i la timidesa
de les solucions que proposen. Quan
la casa cau, no basta canviar els mo-
bles de Hoc.

Les propostes positives i engresca-
dores no poden sortir dels mateixos
criteris, esquemes i personatges po-
litics de sempre. Han de venir d'uns
altres plantejaments. Els Verds n'es-
lam convençuts i la realitat ens ho
cie_rnostra cada dia: ningú no pot dir
que sols un dels grans reptes que té
plantejats la humanitat obtengui la
resposta política adequada per su-
perar-lo amb èxit. No cal sinó es-
mentar el canvi climatic i l'alteració
de la composició química de l'at-
mosfera, els grans moviments de po-
black') per raons econòmiques i eco-
lògiques, la desaparició d'espècies
animals i vegetals, els desequilibris
basics entre països rics i pobres, la
rebaixa i el retard de la democracia
i del ple respecte pels drets humans,
etc.

Es indiscutible que l'única alter-
nativa política substancialment dife-
rent ve de l'òrbita verda. 8s una

alternativa encara jove i no tanca-
cia. Alguna gent la troba .verda»,
madura, pera per aix) es l'única que
no es passa de madura i que no s'ha
podrit. Les transformacions que
hauran d'experimentar la resta d'op-
cions politiques per adaptar-se a les
naves realitats no sún un camí més
curt que el que han de recbrrer els
Verds.

El programa politic dels Verds és
iónic que indica una via de sortida
de la crisi econòmica i de la crisi
ezokvIca alhora, es l'únic que defen-
sa un projecte de qualitat cle vida
integral dins i fora deis parcs natu-
rals. No hi ha cap altra opció poll-
tica clue, posem per cas, proposi fre-
nar ei canvi climatic, la desapari-
ció d'especies o la desertificació mit-
jançant un nou model energetic i de
t ransport.
El programa dels Verds és Pfinic que
enllaça limb un Iligam de solidaritat
i de justicia ecològica el que passa
al Nord i al Sud d'un món desigual,
l'únic que proposa unes relacions in-
ternacionais basades en la pau i la
no violencia.

L'acció política verda és rúnica
que es basa en noves formes de fer
política, l'única que permet recupe-
rar la participació política de les
persones que no disposen de cotxe
oficial i retrobar política que
els partits de sempre han perdut.
No hi ha cap aitra opció política que
proposi la inajornable feminització
de la vida pública.

Per tot aixa, per una disconformi-
tat activa i positiva i pel convenci-
ment de ser l'única oferta política
alternativa i diferent, hem presentat
una candidatura a les Eleccions del
proper dia 6 de juny. A la campa-
nya, Els Verds demanarem ais ciu-
tadans i ciutaclanes que també si-
guin activament i positivament con-
seqüents amb ells mateixos i elles
mateixes. A partir del dia 6 de juny
també els ho demanarem.

Vos convidam a totes i a tots, a
'cure amb más details el programa
amb les vint raons per votar Verd,
el proper dijous, dia 27 de maig, a
les 21'30 hores a la Casa de Cultura.

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.)

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

PER OW:: NO ((GUILLEM
TIMONER»?

En diferents ocasions he volgut
manifestar la meva opinió referint-
me al costum d'alguns felanitxers
restar importancia a la vàlua dels
seus paistins.Discriminen les proeses
que no són del seu gust o preferen-
cia, ... ¿Per què sera?

Ve al cas perque fa unes setma-
nes vaig llegir, en aquest semanari,
una carta de la filla d'en Guillem
Timoner, de la qual lem sent sou-
clan.

Fent referencia a Miguel Bat-eel° i
a Guillem Timoner en tertúlies he
volgut defensar la meva postura a
favor d ' ell s . Inconcebiblement
m'han contestat que ja han rebut el
cas que es mereixen, puix que no
han sabut simpatitzar amb el poble
¿...? No opin lo mateix; pet-6 jo lo
quedefens no Cs el reconeixement
del seu caracter, sinó el de les seves
facultats desenrotllades amb esforç,
molta voluntat i saber, per lo que
han fet conèixer el nom de FELA-
NITX a molta gent que mai se l'hi
hagués ocorregut cercar-lo en el
mapa (Així com anam actualment,
es possible que dins algun temps Fe-
lanitx sigui absorbit per Manacor,
Santanyí, Campos o Porreres, i Ha-
'ors el seu nom sols es podrà Ilegir
-n el diccionari quan cerquin, per
exemple, alguna informació referent

a Joan Esteirich, Miguel Barceló,
Toni Binimelis, Guillem Timoner i
qualcun altre.

Després de ilegir la carta que
abans he mencionat, vaig saber que
21 mandaires del poble (ciutat) s'o-
posaven a titular el Poliesportiu
amb cl nom de GUILLEM TIMO-
NER. Mai no he estat esportista ni
tan sols aficionat a cap esport; pet-6
crec que quan una persona, encara
que sigui felanitxera, ha aconseguit
ésser el número u ciel món dins la
seva professió, no li han d'escati-
mar honors, sabent endemés, que
quan aquests són justs no solament
els reb l'honorat sinó també l'ator-
gant. Diven que el motiu de tal ne-
gativa és que no volen emprar noms
propis ... Me pareix molt encertat
quan es tracta de politics, que van
i venen i mai a gust de tothom; pe-
t-6 en Guillem, entre un gran cara-
mull de títols nacionais i internacio-
nals, en va conquistar SIS de mun-
dials. ¿No es suficient? ... Per tot
arreu he vist estadis, camps de fut-
bol, velòdroms, coliegis amb nom
propi de persona ... ¿Per que a Fe-
lanitx hem de ser diferents en coses
que no són negatives? ... ¿Per que
no hem d'aprofitar l'ocasió per pre-
sumir de les poques bones coses que
mos queden?

No sé si és per indiferencia o
qualque intenció política dels que
manen, però tant si és una cosa com
l'altra, me fa mal i pens que a Fela-
nitx no lifa gens de bé.

Apart idista

SE TRASPASA TENDA de Comes-
tibles.
Inf.: Tel. 583334

LA PLACA DELS PINTORS

Crónica de les realitats quotidianes de
Miguel Vives.

Beamn ha obert les finestres a Miguel Vives, de Son Servera, que amb
la dolça carrega de fruites de totes les estacions i deis estris diaris i axo-
rinians, minuciosos i exactes, ens ompl i embauma amb tot el que porta
del pubic. I Miguel Vives, tan bo com Cs, amb el scu art de realitat de
realitats, d'hiperrealitats, ens fa ofrena de tot el que franciscanament i
pacient ha anal pintant al tranquil estudi o ha guaitat als racons tines
infirm i Integres i intocats i heretats de l'avior i servats als escudellers
mes alts ciel rebost, en el fons de la caixa cle la núvia o sota ics ombres
d'arbres familiars, com la figuera d'amples fulles, o a l'hortet familiar, on
creix i s'abraça la meravellera, amb el color blau del mati dcsvaït i tor
nat morat a la tarda. Glissera pel finestró blanc, blane de tantes mails
de cale i maiéria abundosa i clivellada, que alumina l'autumnal codonya,
Ia magrana de les Verges, la poma encisadora, 1s serves fetes per a la
caneó: Recorda't d'aquelles serves I vertles que et vaig enviar I perquè
et poguessis servar I i com va mane() tc serves. 0 les nesples madurades
sobre la palla blana, les prunes d'estiu, les carabasses dc cabeil d'àngel,
les molsucics figues bordissots negres tan sensuals com mugrons tendres,
Pel finestró, amb cortina de randa, es porga la Hum que es posa al gerrer,
on la gerra, una vegada beguda l'aigua, la torna vessar, el ribell, el morter.
I al clegotacior s'aixuguen els plats, les secudelles i els pitxers d'obra fins
de Valencia. Miguel Vives ens convida a seure a taula amb tovalles de
drap, manllevades a Zurbaran o a un asceta, taula parada amb pa i com-
panatge. I de la cisterna fonda i amb capella, on ha arribat, per la gabia
de tcules arabs, un filoi d'aigua perquè les pluges son avares, ixí mateix
n'ompliràs un poaiet per assedegar la set amb una tímbola. Quan t'hauràs
apaivagat de tanta oferta, llavors, Miguel Vives t'obrirà el balcó perquè
entri una alenada d'aire de clefora i l'altre hum encengui les ones, les espi-
gues, les roselles, la darrera parra de carrer, i es que cis pinzells de
Miguel Vives es deturen a les realitats simples i a les realitats magesta-
tiques i les pinta amb saviesa de mestre.

Quan s'aclucara la hum cle la vida, sempre romandrà la llum de Mi-
guel Vives.

Miguel Pons
Cala Figuera, de Santanyí
Primavera-1993



Venta de 'motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Ya mIlla 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

EXPOSICIÓN Y VENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros
sEGunos vELom(yroitEs

SIN !IF:CARGO

Consúltenos precio

Passerell animals de companyia

OFERTES
Llauna moix o ca P.B. 400 gr. fetge, peix o earn
Croquetes (pinso) moix 1 Kg. Gilguy
Totem Croe, croquetes per ca 20 Kg.
Feedcan 10 Kg.

85 ptes.
275 »

2.990
995

PASSERELL a.c., professionals al servei dels minors amics de
l'home.

Distribuidors de les millors marques: TAMS-EUKANUBA, BOSCH,
HILL'S, ROYAL CANIN, PURINA, PEDIGREE PAL, FRIS-
KIES, EAGLE, DOGUI-BOCAT.

C/. Nuno Sanç, 14 b	 Tel. 580444
.111111.■

FELANITX

Per arruinar-se han de tenir dalliers
Deia Carlyle que un gran home

•demostra la seva grandesa per la
manera com tracta els més menuts.
I així hem demostrat els felanitxers
la nostra grandesa. La majoria dels
felanitxers, ildhuc aquella grapada
d'homes acabats que han governat
Ia ciutat amb el permis de la ma-
joria. Cada vegada és més gran la
nostra grandesa. I, possiblement, on
aim) és fa més clar sigui cn el fet
que ens estem encongint, arrufant i
pansint com una mama de vaca ve-
Ib. El que demostrem, crec, és la
nostra mesquinesa i poquedat. Pere)
lo som un i per tant inofensiu, poc
representatiu j, segons les estadísti-
ques, equivocat. La veritat esta a
les majories i no on era abans. Avui
mil equivocacions de grampO gran
son millors que un compte sense er-
rades. Quatre-centes mil bufetades
amb el front a la paret són més au-
tèntiques que allò que fan aquells
dos mesquins que caminen lluny de
les voreres. Set-centes barce 11 e s
d'homes representatius que han cai-
gut de folondres al cul de femer son
cent vegades millors que l'únic des-
pistat que no va pensar a atansar-
se prou a la vorera del clot del
fems.

Felanitx va malament senzilla-
ment perquè no l'estimem. Els caps
de fava dirien que no l'estimem per-

•què va malament. També dirien que
torna petit perquè va malament
luan el que passa es que no l'esti-
mem perquè el trobam menut. I no
vaig de bromes. Aquí ja fa molts
d'anys que no estimem les coses me-
nudes. Quan llevaren el tren i el por-
tal moro del parc ja no les estima-
vem. Ja ens havia pegat el mal dels
.cOnills, l'imperialisme, l'anchlus na-
zi. Podríem dir que aqui només hi
ha una cosa que de cap manera no
és popular i es all?) que és públic.
No estic fent jocs de paraules. Es-
tic dient que allô que ha sortit del
poble	 que és fonamentalment
popular— no gaudeix de gaire po-
pularitat. Ans 136 és freqüentment
•objecte de rebuig, oblit i despreci
,quan no ho és també de persecució
desvergonyida.

N'és un exemple feixuc aquella
plaça republicana on venien tomati-
gues de'tornatiga. Aquella casa gran
.que feia pudor de peix, aquell sõtil
disforjo on hi anaven els populars
del poble a fer tallar costelles a Na
Galereta i a xerrar malament dels
altres. Parlo d'aquella immensa por.:

tassota al soterrani de la qual tan-
caren el meu padri uns feixistes ca-
gats de por. Parlo d'aquell casal on
els foravilet's decents r;ue encara
no havien arrabassats els ceps de
fogoneus hi anaven a vendre quatre
uledes, manats de juevert humit i
dos sacs de melons erissonors; alla
on en Joan d'es tren feia uistecs
amb cara de son, on sa gene no hi
cabia els diumenges, on un temps
venien llet amb aigua i no suc de
calç, on hi havia fruita dins ague-
Iles caixonades d'en Benet que mai
no es varen prostituir amb pellero-
fes de kiwi.

Vull deixar clar de que punyetes
estic parlant perquè Havers sempre
n'hi ha que no ho entenen. Parlo
d'aquelles quatre parets que tots els
felanitxers hagueren jurat que no
necessitaven res més que una pas-
sada de calç de can Polla i una es-
terenyinada. que només ha-

via de menester un bon dissabte i
una mica de gust i acabarà fet una
Ilastima perquè hi han fet dissabte,
diumenge, dimecres, desembre, hi-
vern, corema, any sabàtic i rialles.
Ja no caldrà agranar-la gaire; això
que ens haurem estalviat. D'aquesta
manera alb que no arriba per les
verbenes arriba pel bon maneig de
Ia lladriola. M'han dit que alla on
hi havien de posar l'escalera mecà-
nica hi posaran un fax per fer ar-
ribar les comandes a «l'altillo».

I els quatre pobrets que s'hi gua-
nyaven les sopes aplegant-hi qual-
que constipat els hem enviats a Cu-
ba, a l'Havana, a la serralada del
Gurugú, nou Ilegos a l'esquerra de
Nova York, a set milles de Manha-
tan, devora el Bronx. Els •qtre' s'hi
suaven l'i5s del front eren —total—
quatre pobres i, a més, del poble.
Quasi res duu es diari! Ara mira-
riem prim! Nosaltres a l'uf, a «lo
grande», com en Jorge Negrete. En
mancaria d'altra! Va ser una xim-
ple coincidência que la idea sortis
de capolls d'illustrats de casa pobra
i que poc després posassin el Corte
Inglés devers la taringa de molins

i Galeries on feren tant d'esperit i
moscarts. Ja no en faran més d'es-
perit per allà. Ni falta que ens fa
a un poble que l'ha perdut tot. Ara
anem a «lo positiu». I no mengem
trampó de tomatigues de tomatiga.
D'això en té la culpa l'escola.
També.

P. Artigues

Motociclime

Miguel Fiol classificat pel
Trofeu Nacional de Super-
producció

Antoni Peña inclòs en el
Pla ADO de cara a Atlanta

L'atleta Antoni Peña, actualment
becari per la 13Iume (lc Madrid, ha
estat inclòs clins el 'Ilya tres del
Pla ADO de cara als Jocs Olimpies
96 que se celebraran a Atlanta, amb
fermes possibilitats d'accedir al ni-
yell dos.

PRESENTACIO

Dijoiís. d'aquesta setmana, a la sa-
la de sessions de l'Ajuntament de
Ciutat, s'havien de presentar dos Ili-
bres publicats per aquesta entitat,
«Unes passejades per Ciutat» del
malaguanyat Jaume Viciai Alcover
«Els Ministrils i els Tamborers de
la Sala», del qual en són autors
Joan Parets, Xavier Carbonell, Biel
Massot i el nostre company i
boraclor Pere Estelrich.

TRADUCCIÓ

Acaba de sortir de la imprenta kw
traducció al castellà de l'obra «Déu
en la vida. Vivències i pregaries» del
nostre paisà Mn. Bartomeu Bennas-
sar i Vicens.

Aquesta obra, editada per Edi-
ciones Sígueme a la seva collecció,

«Pedal siguerne» porta el titol «Dios
en la vida-Vivencias y plegarias».

A finals (Pahl -0 de l'any passat do-
narem compte de l'aparició del Ili-
bre en la seva primera versió —la
catalana—, que fou editat aleshores
per la Delegació Diocesana de Pas-
toral Juvenil amb unes illustracions
d'Arturo Asensio Moruno.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TEATINES

MISSA SUFRAGI

La missa que se celebra habitual-
ment cada climecres a la Capella de
la Provicléncia, el proper dimecres
dia 26 sera en sufragi de Maria Puig
Vicens, de Can Saletes, que era una
persona assidua a aquesta celebra-
dó.

El passat cap de setmana el pilot
felanitxer Miguel Fiol Mestre, par-
ticipa en el circuit català de Garraf
a unes séries prèvies per participar Aquesta promoció pressuposa una
als campionats d'Espanya de Moto- dotació económica que possibilita
ciclisme (Trofeu Nacional de Super- una més intensa dedicació a la pre-
producció) en la serie d'alta cilin- paració en vistes als propers jocs.
(Irada, per maquines de 600 a 1.000
centimetres cúbics En Miguel Fiol,
que compta amb l'assistència técni- LLIBRES
ca de l'americà David Simpson, ac-
cedí a la prova classificatória ciel
diumenge, on queda en un honora-
bilíssim 17é floc que li permet d'as-
sistir a les properes proves que se
celebraran a Jerez el mes de juny.

Noticiari santanyiner
per Ramon Rosselló

1561.—La Procuració reial rep 14 Mures, 2 sous i 6 diners, procedents
de la venda d'un esclau moro que fou trobat l'any 1558 en les marines de
Santanví per Guillem Rigo. (ARM RP 3.975 f. 177)

1404, juny.—Antoni Vicens coloca el seu fill Agustí amb Guineas
Serra sastre, d'ara a 6 anys. (ARM Antoni Contestí C-77 f. 50)

1428.—Carles de Carreto de Saona ven a Andreu -Bramona un esclau
turc de 25 anys d'edat, per preu de 100 Mures. (ARM C-56 f. 203v)

1421, 5 abril.—Romeu Llaneres ven a Guillem Bramona mercader 3C11
quarteres d'ordi per prou de 7 Mures i 10 sous. (ARMiC-69 f. 29)

1448.—Joan Salva canonge de la Seu de Mallorca, yen a Bartomeu
Bramona de Santanyí una esclava russa de 35 anys d'edat, anomenada
Antonina, per preu de 65 Mures. (ARM Bernat Contestí C-106 f. 79)

1486, 21 p,Ctubie.L-Rafel Picó sastre ven a ,Miquel Timoner de Santa-
nyí un esclati elf estat de Ilibertat, negre, anomenat Joan, de. 45 anys
d'edat, per prem.( cle 26 lliures. (ARM Pere Moranta M-476 f. 142)



Fútbol Sala

Les fèmines campiones

FELANITX    

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Segons s'ha aprovat, les taxes
del valor catastral del nostre Ajun-
tament, pujaran. Una animalada
com un covo. Crec que els rebuts
estaven desfassats i que la puja era
prou necessària. Ara 136, s'ha de fer
amb un poquet de «vista». Més en
temps de crisi. Quan la situació re-
quereix una mesura amb tots els as-
pectes i el nivell de vida names aug-
menta cada any un cinc per cent,
aquesta puja es un absurd. ¡Un poc
de seny, cavaliers!

Per una altra banda tocant fons
amb l'atur. El 20 i pico de la pobla-
ció activa esta aturada. Una cota
mai vista. És a dir, que si tenim en
compte els nins, els yells, funciona-
ris, politics, gent problemàtica, in-
termediaris, estudiants, aturats... I
altres herbes, en aquest país names
fa feina un 10 per cent... Si tenim
en compte la població passiva. Això
d'un 10 per cent és tirant alt, pue
molbé tallar el tir...

I la mostra de que la situació es
greu, es la nova devaluació de la
pesseta, amb vuit mesas, tres vega-
das. Això d'entrar la nostra moneda
dins l'ordre Europeu, ha estat, se-
gons molts d'economistes, una equi-
vocació. Tal vegada la primera de-
valuació hagués bastat si s'hagués
fet a to amb la realitat del vertader
valor de la nostra moneda.

Lo rites trist es que el President
Gonzalez, el dia de la devaluació,
era entrevistat per Luis del Olmo a
«Onda Cero» i es va jugar un cafe
amb el periodista/locutor a que la
pesseta no seria devaluada fins des-
prés de les eleccions... Dues hores
després la notícia de que la pesseta
queia dins el mercat i era necessà-
ria una altra devaluació d'un sis per
cent... Si el President del Govern no
sap on es troba... ¡Què farem nol-
tros!

• El C.D. FELANITX tan sólo
consiguió igualar UNO a UNO ante
1 CALA D'OR. Un partido que co-
menzó con una hora más de la anun-
ciada, por un mal entendido. Poco
público y partido de trámite. El en-
trenador «BUSY» alineó algunos re-
servas e hizo algunas probaturas,
la ocasión era propicia. El Cala d'Or
se entregó con ganas, bien aleccio-
nado por el mister SEMINARIO y
consiguió una igualada meritoria,
pese a que el colegiado de turno
acribilló a los locales con fueras de
juego inexistentes. GOLES de JOSE,
al lanzar una falta perfectamente y
de MIGUEL de cabeza, al saque de
un córner en que pudo existir falta
al meta Riera.

• En 2.a REGIONAL en «Es Tor-
rentó» VICTORIA del ATCOS. POR-

TOCOLOM frente al VALLDEMOS-
SA por TRES a DOS. Si bien em-
pezaron marcando los visitantes, pe-
ro sería MARIANO quien marcaría
cl 1-1, FRUTI ponía el 2-1. A falta de
diez minutos empatan los visitantes
(2-2), pero un remate de SUÑER
dejaría el marcador en 3-2. Partido
emocionante, a falta de otras cosas.
Quien hizo un estropicio gordo fue
el S'HORTA en «Sa Lleona», partido
de gran rivalidad con fiesta por en-
media, que le metió un CUATRO a
CERO al mismísimo CAS CONCOS,
un equipo que se desplazó sin Juan
Tauler, que les suele dar consejos
últimamente. Un resultado que no
ofrece dudas, que debe haber senta-
do como un jarro de agua fría en la
villa concarrina, tras ciertos atisbos
de recuperación.

• Alegria a Felanitx. L'atleta fe-
lanitxer TONI PEÑA ha estat inclòs
en el NIVELL TRES del PLAN ADO
de cara als jocs d'ATLANTA-96. L'es-
portista mallorquí cobrara un milió
cuatrecentes mil pessetes cada any
amb efectes retroactius. També es-
th becat a la BLUME de Madrid, i
també pot arribar a rebre un altre
milió cent mil pessetes. I lo bo es
que pot aconseguit entrar l'any que
ve al nivell dos amb moltes possibi-
litats. Un atleta amb una excellent
trajectória i que d'un moment a l'al-
tre donara més d'una satisfacció
als seus paisans.

• Al final del partido FELA-
NITX - CALA D'OR había una
APUESTA con mucha miga. El EN-
TRENADOR felanitxer SEBASTIA
«BUSSY» tenía que meter de 50 lan-
zamientos desde el punto de penalti
41, al excelente meta local MATIAS
ROIG. Los primeros treinta fueron
de maestro, e incluso se pensó que
el mister podia ganar «ses mes-
sions», pero el cansancio pudo más
y el portero le cogió la onda. Al
final tuvo que rendirse «Bossy» ante
Ia evidencia, tantos penaltys son de-
masiados penaltys.

• Vull donar el meu condal a
GUIEM TIMONER per la mort de
la seva mare MARGAUDA. A la seva
família i a ell especialment, acorn-
pany amb el sentiment.

• Nova direcció al bar «CELLER
CAN TIA», ja sabeu. Bon servei i
preus raonables.

• A les FESTES de S'HORTA, la
MONUMENTAL PAELLA i la BAN-
DA D'EN SIMONET inoblidables,
obtingueren el placed de la numero-
sa concurrencia.

• El passat dimarts el poble de
FELANITX queda ben buit. A Pal-
ma a «Son Pardo» hi havia concert
de «LOS RAMONES», un concert
molt esperat... ¡A la fi!

• El pasado domingo vimos
VENDER BILLETES del COCHE
«Alfa Romeo» al mismísimo presi-
dente MIQUEL OLIVER y al segun-
do de a bordo VICENTE «Fonca/»,
eso se llama dar el callo, amor al
club... Mientras recaudaban dineri-
tos para pagar los gastos del C.D.
FELANITX sus negocios flotaban a
Ia deriva.

• Per cert, el dijous passat hi ha-
via d'haver una ASSEMBLEA EX-
TRAORDINARIA del C.D. FELA-
NITX per a SOCIit:STVIPATTP- --
ZANTS, amb visteW'planificar la
propera temporada.

Copyright: -
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

El darrer partit de la lliga regu-
lar, compta amb l'absència del 2n.
classificat, el Pol. de Llevant, un
-dels clubs més patents de l'illa, pare,
que davant l'exit tan sols acudí a
Felanitx a recollir el segon lloc. L'en-
trega es féu al Bar Ets Arcs i hi
assisti el President de la Federació
D. Jaume Mercadal. L'equip C.F.S.
Felanitx/J. Monserrat jugà un par-
tit d'exhibició al Joan d'Avila, i Ca-
rolina (3), Loui (3) i Eva Sierra fo-
ren clan en el partit.

Un cop mes tancarem aquesta sec-
ció amb el nom de les campiones
que aniran a Menorca per disputar
el Campionat de les Balears i que
de guanyar els obriria cl passaport
cap a la Peninsula. Elles són: Joa-
quina, Joana, Eva, Carol, Bel, Mar-
ga, Susi, Imma, Maria, Loui i Xisca.

RESULTATS
Iniciació:
APA C. St. Alfons/B. Can Biel, 2 -
C.D. Alaró, 2
Torneig Es Liceu
C. Es Liceu A, 3 -
APA C. St. Alfons A/B. Can Biel, 1
Benjamins:
Torneig Es Liceu
C. Es Liceu A, 8 -
APA C. St. Alfons A/P. Hens, 2
Alevins:
Copa Conselleria '93
Col. Montision A, 1 -
APA C. St. Alfons A, 0
C.D. Son Ferrer, 4 -
APA C. St. Alfons B/V. Porto Cari, 1
Infantils:
Grup Play Off C
C. Borja i Mall, O -
APA C. St. Alfons A, 3
Cadets:
Grup Play Off C
C.D. Esporlcs, 2 -
APA C. St. Alfons A, 6
Torneig J. Avila
C.D. Joan d'Avila, 8 -
APA C. St. Alfons,
Infantil femení
Play Off Títol
APA C. St. Alfons/F. J. Monserrat, 1
AV. Pol. de Llevant,
Torneig J. Avila
C. Joan d'Avila, 3 -
APA C. St. Alfons/F. J. Monserrat, 7

Bona setmana per l'esport Base
del recent Club Futbol Sala de Fela-
nitx. Una vegada més el joc fou

fiuït i els equips donaren un bon es-
pectacle.

Els més petits empataren a dos
en un partit molt disputat. Per mor
de la pluja que inunda la pista de
Sa Mola, l'encontre es disputà a la
pista de l'Institut. Un cop més Alex
Sibot fou l'autor dels gols. Jugaren:
Cristóbal, Xisco, Leandro, Mateo,
Vidal, Andreu, Alex, Mas, Sebastià,
David i Corchado.

El sendema aquest equip se des-
plaça al Pont d'Inca amb motiu de
les festes del Liceu Balear. Els pal-
messans comptaren amb jugadors
de major edat i naturalment gua-
nyaren. Així mateix A. Sibot marca
un gol. Avui jugaran a Son Rapinya
a les 19'75, contra Los Almendros,
i lluitaran pel quart lloc.

Els Benjamins A també visitaren
Es Liceu i el combinat de Xesc Blan-
co tingué numerases i importants
baixes de, Bel M.a, Bareeló i J.M.

lo qual influí en el joc i sig-
nifica la primera golejada de la tem-
porada. No obstant J.P. Coves i T.
Manresa marcaren gols. Jugaren:
Joan, Xesc, Tomeu, Coves, Lluís, Jo-
nathan, Raimundo i Guillem.

Els Alevins A no pogueren despla-
çar-se a Ciutat per mor de les mol-
tes baixes per malaltia. Possible-
ment avui jugaran un torneig a Mo-
ro.

L'equip B d'alevins juga un dels
seus millors partits dins Son Ferrer.
Un gol de Santi Sierra empata el
partit a la primera meitat. Els lo-
cals foren més efectius davant porta
i la seva major veterania es feu no-
tar. Jugaren: Santi, Manuel, Adrian,
Ruben, Valentin i Jaume. Avui dis-
sabte a les 17 h. jugaran a Sa Mo-
la, la tornada.

Important triomf dels Infantils a
Ciutat. Un 0-3 davant el cuer els
portà al capdavant de la classifica-
ció. J. Cira (2) i D. Barceló marca-
ren els gols. Jugaren: Ricardo, Fran-
cis, Pedro, Gori, Salvador, Esteban
i Páramo. L'equip de F. Floro està
a punt de proclamar-se campió del
Play Off C, on ha demostrat esser
superior als altres.

Els cadets de J. S. Picomell gole-
jaren dins Esporles al cuer amb
gols de A. Carias i Joan Vicente. Des-
prés se desplaçaren al J. d'Avila per
disputar un amistós, on sortiren go-
lejats de debò. Jugaren: Perelló,
Marc, Iriaki, Carias, Uguet, Maties,
Angel, Alcón, Manresa i Gari.

Escriu Marino Talavante



FELANITX

FUTBOL

Ben horabaixa, quasi un dia es-
tiuenc, amb bon sol. Molts d'aficio-
nats varen quedar fotuts, ja - que els
cartells anunciadors donaven com
hora de començament del partit les
17 hores i axi com mana la Federa-
ció tots els partits de les dues dar-
reres jornades toquen començar a
Ia matcix., IRA-a, a les 18. Però si
es demana permis, si eis dos equips
no es juguen res de cara la classi-
ficació, sol permetre que es jugui a
Ia convenncia del Club. Un ma ten-
tés que va ter que molts d'aficio-
nats ja no tornassin al «Torrent&

quedassin al casino a veure el De-
portivo i cl Bilbau per canal plus.

FELANITX: Cosme (Matías), Mai-
mó, Gelabert, Sampot (Borrás II),
Jaime, Riera (Borrás I), Oliver, Jo-
sé, Tolo (Basilio), Nico y Costa
(Bennassar).

ARBITRO: Damián Cánovas. Muy
mal. Estuvo mal aconsejado desde
las bandas por sus ayudantes. Mos-
tró tarjeta amarilla a Riera, Toni,
Basilio, José y Kico.

GOLES: 1-0, Jose inaugura el mar-
cador al botar una falta directa muy
ajustada (min. 37). 1-1, Miguel, en
remate de cabeza consigue el empa-
te definitivo a la salida de un córner
(min. 49).

COMENTARIO
Partido de gttante blanco, ya que

ninguno de los dos contendientes se
jugaba nada en el envite. No hubo
ninguna jugada con brotes de vio-
lencia y el Cala d'Or se supo situar
bien ante un Felanitx en el que se
:alinearon algunos de sus jugadores
reservas. El resultado debe conside-
rarse justo.

Sólo la labor del árbitro fue re-
criminable. Mal ayudado en las ban-
-das señaló —castigó— al Felanitx
con numerosos «orsays» inexisten-
tes. ¡Fins l'any que ve!

MAIKEL
PROXIMA JORNADA

2.a REGIONAL: «Es Torrentó»:
PORTOCOLOM - SENCELLES.

«Es Cavalier»: CAS CONCOS -
SANT JORDI.

PLATJA ARENAL - S'HORTA.

2.. REGIONAL
S'HORTA, 4 - CAS CONCOS,

11 c-na
presenciar el partit de rivalitat, en-
tre dos equips situats a la part de
baix de la taula classificatória.

A la primera part cl domini fou
-altern, amb poques possibilitats pels
dos equips, rúnica ocasió clara de
-gol la tingué el S'Horta i Lobato no
perdona. Cal destacar que als 20 mi-
nuts d'aquesta primera part, Ian fou
expulsat.

A la segona part el Cas Concos
sorti decidit a igualar el partit, do-
minant el centre del camp; però en
el contraatac el S'Horta era molt
perillós i marca el segon gol per
obra de Felix, j després els dos res-
tants marcats altre vegada per Felix
i pel debutant J. Binimelis.

Cal destacar la mala actuació de
l'arbitre i dels seus ajudants, que

no estaven gens ni mica preparats
per assesorzr en ua pari de maxi-
ma rivalitat, ja que encat -a'
practiques. A la porter;a deouta el
juvenil Repiso.

Alineació: Adrover (Repiso 80 m.),
Mateu, Toni, Jaume, Villa, Picó, Fe-
lix, Juli, Henric (Binimelis 60 m.),
Lobato (Carrasco 70 m.) i Ian.

CADETS

S'HORTA, 5 - CONSELL,

Bon partit per part del S'Horta
que domina de principi a fi, i que
encara hagués pogut guanyar de
mes, clavant' un fluix Conseil que en
unies generals dona una pobra im-
presió. Són destacables les actua-
cions locals dels infantils Mateu, Mi-
chel i Pablo.

Demà diumenge a les 16'30 a
S'Horta, S'Horta Benjamí - Selecció
Balear del CIM.

FUTBOL FEMENI A S'HORTA

FADRINES, 2 - CASADES,

Per dos gols a zero guanyaren les
fadrines a les casades en un partit
on precisament el plaer no es el de
'cure un joc brillant, sinó com

mantén una afició al futbol femení
que fa 22 anys va començar i que les
mateixcs que varen tot-mar aquell
initie equip continuen disfrutan del
joc.

En el primer temps obri el marca-
dor Catalina Maria en una acció
conjunta, introduint la pilota amb el
cap i desbordant així la defensa de
les casades. En el segon temps i
quan mancava poc per finalitzar, va
ser na Marilen qui, sense pensar-ho
ni un instant xuta amb força a la
porteria defensada per sa mare, qui
malgrat la seva planxa no pogué
aturar la pilota, aconseguint així el
segon gol pel seu equip. 

M.A.C.

CICLISME

Les grevas ciclistes
de Sliorta

Diumenge passat es va celebrar a
S'Horta la I Prova Ciclista S'Horta,
amb motiu de les festes de Sant Isi-
dre. Fou organitzada pel Club Ci-
clista Felanitx i patrocinada per l'A-
juntament de Felanitx.

Foren diverses proves en un dur
circuit urbà d'un poc mes d'un qui-
lòmetre. I deim dur perquè pràcti-
cament eren dues rectes, una que
baixava i l'altra que pujava, de ma-
nera que els ciclistes no tenien
temps per a recuperar-se.

La primera prova fou la dels So-
cials Federats, amb 30 voltes al cir-
cuit i sprint de puntuació cada cinc
voltes, on els corredors felanitxers
obtingueren bones classificacions.
La victòria general fou per a Tomeu
Vives de la Penya Ciclista Manacor.
Les posicions per categores queda-

BA SQUET ,

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 44
COLONYA POLLENÇA, 	 37

Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43
MOBELTRANS, 	 55

Sèniors musc.:
JUVENTUD MARIANA, 	 64
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62

COMENTARI
Acabit la temporada per a l'equip

de CADETS. La victòria contra el
ColOnya es una bona despedida, pe -
rù d'haver guanyat per 12 o més
punts haurien pujat un lloc en la
classificació. Finalment el seu es el
12e (24 participants). Al llarg de la
temporada han jugat 24 partits, ha-
vent-hi hagut un absolut equilibri
victòries i derrotes. Les mitjanes de
puntuació han estat de 48'4 punts a
favor i 43'1 en contra.

Els JUVENILS anaren tot el
temps a remolc del bon equip del
Son Rapinya. Si be les diferencies
foren petites, els visitants es mos-
traren superior, especialment en el
darrer tram del partit (8-17, en els
7 minuts finals).

Els SENIORS es desplaçaren a

ren de la següent manera:
Alicionats.-1r. Tomeu Vives (1r.

de la General), 2n. G. Rodríguez, 3r.
J. Sáez, 4t. M. Manresa.

Veterans especials.-1r. B. Mes-
guida, 2n. J. Alcariiz, 3r. J. Ripoll.

Veterans A.-1r. M. Bonnin, 2n. J.
Serra, 3r. S. Rigo.

Veterans B.-1r. A. Flaquer.
No hi va haver cap ciclista de la

categoria Veterà C.
Cadets.-1r. A. Pallicer, 2n. A. Ben-

nassar.
Juvenils.-1r. P. Mas, 2n. P. Arti-

gues, 3r. B. Costa.
Després es varen fer una serie

carreres d'unes 5 voltes per als lo-
cals que registraren molta participa-
ció i donaren la següent classifica-
ció:

Fins a 7 anys.-1r. Jordi Andreu,
2n. Miguel Mulet, 3r. Rafel Torres.

De 7 a 11 anys.-1r. Daniel Rigo,
2n. Miguel Rigo, 3r. Joan J. Alou.

De 12 a 15 anys.-1r. Jaume Oli-
ver, 2m Toni Rigo, 3r. Jaume Mati-
t esa.

De 16 a 50 anys.-1r. Josep LI. Mi-
ró, 2n. Francesc Manresa, 3r. Jaume
Caldentcy.

De 51 anys en endavant.—lr. Toni
Sagrera, 2n. Jaume Mesquida, 3r.
Bernat Julia.

Vos volent informar de que avui
dissabte comença la IV Challenge
Comarca de Llevant, amb una cro-
nometrada a Arta.

Club Ciclista Felanitx
Pere

La Comissió de Festes vol agrair
Ia bona organització al Club Ciclis-
ta Felanitx, la collaboració de la
Creu Roja, i el suport de l'Ajunta-
ment de Felanitx i el Consell Insu-
lar de Mallorca.

Sóller, amb motiu de disputar el
partit d'anada de la promoció, per
a intentar cl seu manteniment en el
grup A. Aconseguiren un bon resul-
tat, ja que es tracta d'una elimina-
tòria a dos partits. En tot moment
tigucren cl control del partit. En el
clescans el marcador assenyalava 33-
35 i els felanitxers arribaren a dis-
posar de 9 punts a favor (40-49, en
cl ininut 27). Una reacció sollerica,
amb un parcial d11-2, anivella l'en-
contre (empat a 51) i l'equilibri es
mantingué la resta del temps. Per
part del Joan Capó, Tomeu Salvà
fou el jugador mes resolutiu (19
punts, 14 rebots) i destaca també
la 2. a part de Xisco Adrover, corn
també l'efectivitat de Pere S. Bar-
celó.

ANOTADORS
Cadets.—Hugo (10), Florian (9).

Pere Oliver (8), J. Barceló (8).
Juvenils.—César (10), C. Guerrero

(9), R. Bover (8), G. Obrador (6),
A. Veny (6).

Seniors.—B. Salva (19), Xisco
Adrover (11), P. S. Barceló (9), Jor-
di (6), Gaspar (6).

AQUESTA JORNADA
Tindrem ocasió de veure els dar-

rers partits de la temporada, a Fela-
nitx. Dissabte els juvenils han de
rebre la visita del San Cayetano
diumenge s'ha de jugar el definitiu
encontre de la promoció entre els
equips seniors de Felanitx i Sóller.

FINALS DE MALLORCA.
CATEGORIA INFANTILS

MASCULINS (PROMOCIO)
Dues pistes de «Sa Mola » són l'es-

cenari clegit enguany per a dispu-
far-hi la Fase Final de Bàsquet In-
fantil Mascu1i, dins l'apartat de pro-
moció (no federat).

Es disputaran dues jornades ma-
tutines, els dissabtes dies 22 i 29 de
maig a partir de les 9'30 h.

Els 8 equips participants perta-
nyen tots ells a collegis i estaran di-
vidits en dos grups. El grup A esta
compost per La Inmaculada, Sant
Al fons ( Felanitx ), Beato Ramón
Llull i Jaume Fornaris. Els compo-
nents del grup B són S'Auba, Santo
Tomas, Fra. Joan Ballester i Sant
Francesc (Palma).

A la primera jornada cada un ciels
equips s'enfrontarà als altres tres-
del seu grup, en encontres de 4
temps de 5 minuts.

La segona jornada sera de finals.

Cantera C. D. Felanitx
CADETS

Es desplaçaren a Alaró i perderen
per dos a un. L'equip de Fernando
Lillo i Colau Veny avui dissabte ju-
ga en Es Torrentó contra el Porto
Cristo a partir de les cinc de l'hora-
baixa.

CORI VICENS/TÍA OLIVER

SE VENDE MOTO YAMAHA TZR-
80 PM-5768 BB en buen estado.
Informes, Tel. 581665.

Picies, Cala d'Or, gilies!
Felanitx, 1 - Cala d'Or, 1

Esperançador resultat dels Sèniors



y sus materiales son reciclables.

Un pequeño coche a la altura de los

más grandes en confort y prestacio-

nes. Además, esti, disponible cpn

cierre centr'alleado, elevalunas

eléctricos y aire acondiconado. Agil

y seguro. con ena estabilidad excep-

cional, efecto anti-dive, espacios

minirnos de frenada. Todo esto hace

del Cinqueceilto el coche ideal para

la ciudad. Por algo ha sido elegido

Coche del Año en España.

890.000 PTS. P.V.P.
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Eis Verds

Recicla el teu vot
Reunió Electoral de

Dijous, 27 de maig a les 21'30 hores
Casa Municipal de Cultura

Puert -is ExtensLtgoS
Galvanizadas y
lacadas
yams colores.

Persianas tIO Aluminio
Color Plata, Bronce y
laças varios colores.

C I F. A.07.204571
Cf, Fs8e4.3 1 - leiclono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

CARPINTERIA METALICA

, s. a..
TALLERES
MECANICOS

Puertas Bascu'entes
Ga/vanizades, laCadal
ImitacKin mz-xlera.

Pertas Cancela
h■erro y Alurnimo y
Cn mando a dtstanc.a

Puertas Arrollables
Calvarizadas y lacas
Manucl y rnando a distencia

PARR
Is."

PAM

lo 	 FELANITX

Coloms a la Sala
IL'AMNESIA DELS QUE
COMANDEN

Ara farà sis anys que «perquè
som joves» som a l'Ajuntament i
tots quants comandadors hem trac-
tat no recorden el que deien uns
mesos abans, quan encara no co-
mandaven, o comandant no recor-
den el que cleien quan estaven a l'o-
posició, o comandant no recorden el
que han dit una setmana abans i
ara, la setmana passada el Sr. Lla-
gm ha batut el record, no recorda
cl que va dir ahir. L'amnesia afecta
ben aviat als comandants (Ilegir als
que comanden).

Resulta ben exemplificador veure
com cl PSOE va retreure al PP tot
un seguit d'actuacions urbanistiques

malgrat s'espanyas l'ordinador i no
poguessin posar ordre en catorze
mesos feren el mateix que el PP.
Ara cl PSOE retreu al PP diverses
actuacions i aquests les contesten
que fan el mateix que feien ells. I
tot això es ben cert. •

Però a Ines d'aquesta amnesia, hi
ha l'amnèsia provocada per no do-
nar sortida als problemes i acusar
a Coloms de ser la causa de no so-
lucionar tal i qual problema. En
temps del batle Cosme Oliver massa
vegades la frase «els Coloms no ho
volen» acabava per arraconar els
problemes en comptes de donar so-
hicions, pet-6 mai va reconèixer ha-

Ha llegado el Cinquecento. Un coche

con personalidad, brillante y diverti-

do. Con unas dimensiones perfectas,

pequeño por fuera y amplio por den-

tro. Ecologico, con 899 c.c., inyección

electrónica, catalixador, no contiene

elementos nocivos para el ambiente

TU CIUDAD Y

ver pronunciat aquesta frase. El bat-
le socialista independent Riera, tam-
be va emprar repetides vegades la
frase magica per llevar-se problemes
de davant i també va negar esser
illusionista. Ara el Sr. Llació i per
segona vegada, en menys de 24 ho-
res ha corregut per treure temes
plantejats en conjunt i anar a veu-
re a un particular possiblement
afectat i explicar-li que els Coloms
s'oposen o no volen tal o qual cosa.
Abans de les 24 hores ha manifestat
no recordar els fets.

Dilluns passat a una Comissió In-
formativa, el nostre grup plantcja
Ia incompatibilitat d'alguns funcio-
naris amb responsabilitats a l'Ajun-
tament i també els complements es-
pecífics que es cobren per aquest
concepte, posant un exemple del
conjunt. Abans de les 24 hores el
Sr. Lladó ja ens va acabussar el fun-
cionari de l'exemple, el funcionari
va demanar audiência i el Sr. Lladó
ja no recordava si ens havia anome-
nats, tot això amb menys de 24 ho-
res! Pena el problema de la incom-
patibilitat i els complements espe-
cífics no el s'havien plantejat, per
a ells la política es empastissar les
coses i no resoldre res i així anam
per molts d'anys, en no ser que...

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

L63

PSOE

LA PRE-CAMPANYA ELECTORAL

El candidat al Senat pel Partit So-
cialista, el nostre company Miguel
Riera, ha continuat amb les seves
activitats pròpies de la campanya
pre-electoral.

Divendres, dia 7 de maig, a un res-
taurant d'Algaida va tenir Hoc un
acte amb assistència del Ministre
d'Educació, senyor Perez Rubalca-
ba. Varem anotar la presencia d'una
representació de l'Associació de Pa-
res d'Alumnes del Collegi Públic de
Portocolom.

Diumenge, dia 9, amb una repre-
sentació ciel Partit Socialista, encap-
çalada pel Secretari General, En
Joan March, varem esscr presents a
les fires cie Campos i Felanitx.

El passat dia 13, se va celebrar un
acte a l'Agrupació d'Artà, al qual
hi va assistir el candidat felanitxer
acompanyat de l'altre candidat al
Scnat Antoni Garcias.

Felix Pons, Antoni Costa, Antoni
Garcias i Miguel Riera varen fer la
presentació del programa socialista
pels propers quatre anys als mit-
jans de comunicació, el passat dia
13, als locals de la Federació Socia-
lista Balear.
L'endemà, a Santa Margalida, va te-
nir lloc un acte multitudinari, du-
rant el qual pronunciaren parla-
ments En Joan March, En Miguel
Riera i En Felix Pons.

Dissabte de la setmana passada el
nostre candidat va participar a un
debat a l'emisora Antena - 3, amb
representants del P.P., Unió Mallor-
quina, el PSM i Esquerra Republi-
cana.

Dissabte horabaixa, una nodrida
representació de l'Agrupació Local i
simpatitzants varen acudir al tubing
celebrat al Palau d'Esports de Ciu-
tat que va comptar amb la presen-

cia del Secretari General del Partit
Socialista, Felipe Gonzalez.

Diumenge passat, una representa-
ció de l'Agrupació Local va assistir
a la festa de S'Horta.

Dimarts d'aquesta setmana, En
Miguel Riera, amb al candidat al
Congrés Antoni Roig, varen tenir un
tinting al Collegi Públic de la Sole-
tat a Ciutat.

La campanya per a demanar el
vot ciels electors va començar ahir
divendres. A la nostra població hi
ha previst celebrar un miting el pro-
per dia 31 a la sala d'actes de la
Casa de Cultura; el dia 4 de juny a
un restaurant del nostre municipi
se celebrara un sopar fi de campa-
nya al que podran assistir-hi els mi-
litants socialistes, simpatitzants i
públic en general. La resta d'actes
de la campanya que tindran Hoc a
Felanitx seran anunciats oportuna--
ment.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 15: 	 10-17-26-38-39-11
C:40 II-5

Notts 20: 	 1-5-10-10-46-18
C. 45R:5

Bono Loto
Divendres 14: 	7-9-13-32-35-38

C:30 R-4
Dilluns 17: 	 10-12-11-284248

C:34 11-7
Di marts 18: 	 5-10-21-28-32-16

C:18 II-2
Di mee res 19: 	 1-10-20-27-41-15

C:15 II-6

C0INICIUECENTO

EL, HECHOS EL UNO PARA EL OTRO WIEN
Concesionorio

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX

L'Agrupació Socialista de
Felanitx informa




