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La reunión de-las- Casas Regiona.
Tes existentes en Baleares, organiza-
da por la Casa de Extremadura en
Mallorca, constituida en Felanitx, ha
sido un acto humanista brillante.

La apuesta ha sido para juntar a
tantos y tantos extraños que por
distintos accidentes, razones, anhe-
los e infortunios se separaron o
arrancaron de sus tierras y natura-
lezas y cobijaron en estas Islas con
una ilusión de convivencia y nueva
vida. Eran tres mil; digamos más
que menos. La estadística daba ra-
zón para institucionar un pro-
yecto de asociación y entronque de
estas gentes de muy diversos oríge-
nes.

Dicen, sin poner mala intención
en este fenómeno demográfico, y al
tenor de las acciones de la Casa
de Extremadura, que los extreme-
rios son muchos, con alma fogosa de
conquistadores siempre allí donde
estén... Qué habrían ido hasta la
Luna... En la Historia se era horn-
bre dos veces por aventura y fiere-
za; pero las abuelas, que tienen un
arcón rico de recuerdos y sensacio-
nes, nos defienden su tierra dicien-
do que ahora sus hombres labran
la vida con la mente, que son prag-
máticos en sus pensamientos y
obras, y que por otro lado la aven-
tura espiritual rein a en una
pléyade a r tis tic a; posiblemen-
te los nietos de aquellos con-
quistadores —los que conservan el
legado romántico—, prefieren la
hermandad, y... por qué no decirlo,
saber de la Luna, en su excelsa luz,
para alentar sueños y cantar ende-
chas... Eso dicen las abuelas...

Y sigamos con la crónica.

Los Directivos de la Casa llevaron
la representación con una elegante

sencillez. Seguros. Inteligentes. Feli-
pe, Encarna y Asunción, hablando
de algunos como ejemplo no exclu-
yente de alguien, tenían que culmi-
nar la prueba de fuego de los tres
mil —al menos— congregados. To-
do con ajuste y precisión. Recepción
a las Autoridades, orden de actua,

ciones de las Casas Regionales, de
punta a cabo. Alrededor funciona-
ban entre sesenta y setenta extreme-
tios, entrañados con justeza en el
propósito de la Casa: Andres Cres-
po, Pedro Giménez, Juan Antonio, el
otro Juan Antonio, Manolo, Emilio.
Las mujeres —las muchachas, ma-
yores y menores—, eran en su soli-
citud, atenciones y ciudados como
una bandada de palomas blancas
con un mensaje de afecto sincero
para los reunidos; Gracia, Lu-
pe, Petra, Brígida... No hay mucho
papel para la cita, pero todas entra-
ron en nuestros corazones.

La comida, un deleite; apareció lo
inás natural y típico extremeño. Fue
como una peripecia feliz traer lo de
aquella tierra y ofrecer sus auténti-
cos sabores. Seguía la apuesta.

Quiero decir que los grupos artís-
ticos de cada región hicieron una
representación dignísima. No tengo
barreras sociales para hacer justi-
cia con el de Felanitx, cuyo arte de-
purado reconocido fue un embeleso.

Las Autoridades regionales y pro-
vinciales eran las de primer rango,
Presidentes, etc. A ellas —al recono-
cimiento hecho a la Casa de Extre-
madura -de Mallorca en Felanitx--
se debe ese gran suceso, por su
soporte económico. No fu eron
cortos en la ponderación de inten-
ciones válidas de los extremeños.

El Alcalde de -Felanitx hermanó
más_todavia, eon sus palabras cáli-

En aquestes proves de 5.000 me-
tres, celebrades el passat dia 19 de
maig, aconseguiren els resultats a
les categories que s'indiquen, els at-
letes segiients:

Preveterans: 4t. Francesc Algaba.
Veterans A: lr. Victor Martinez.

2n. Francesc Páramo.
O Veterans B: lr. Sebastia. Adrover.

MILLA A INCA
lebrada dia 22 de maig a l'es-

mentada ciutat.
Cat. rúnior-Senior: 106. Francesc

Algaba. 12e. Andreu Páramo.
Cat. Veterans: 4t. Francesc Para-

mo. 86. Victor Martinez.

PUJADA A MONTISION
DE PORRERES

Diumenge passat, se celebra a Por-
reres aquesta prova ja tradicional,
de pujar al pirig de Montision. Els

Continuen a S'Horta les festes,
que aquest cap de setmana tornen
assolir relevancia amb motiu de CM-
cogema —la Pasqua granada—.

Destaquem-ne la verbena d'anit
amb el recital de Tomeu Penya i la
fira de demà, així com la ballada
popular de dernà vespre amb s'Estol
d'Es Gerricó.

Dins un altre ordre, cal esmentar
que serà oficialment inaugurada per
les autoritats locals i autonòmiques,
la reforma de la carretera de S'Hor-
ta a Cala Ferrera, una reforma llar-
gament suspirada pels hortarrins en
particular, per-6 també per tots els
que per una causa o l'altra es rela-
cionen amb els nuclis turístics de
Cala Ferrera i Cala d'Or.

A la rectoria vella, al collegi «Rei-

das y discretas las dichas intencio-
nes. Alcalde, no se olvide de que
acciones como la de ahora llenan
los pueblos de bienestar en todos
los órdenes. Gracias Alcalde.

La apuesta está cumplida. Felici-
dades.

R.F.G.

nostres quedaren classificats d'a-
questa manera:

Cat. Senior: 8e. Francesc Algaba.
Cat. Veterans A: 56. Victor Marti-

nez. 6é. Francesc Páramo.
Cat. Veterans B: lr. Sebastià

Adrover.

Sehstià Mover, al
Campionat d'Europa

En Sebastià Adrover viatja aquest
cap de setmana a Txecoslovàquia
per participar en el Campionat
d'Europa que se celebrarà avui dis-
sabte i demà diumenge. Prendrà
part a la prova de 10 quilòmetres i
a la mitja marathó.

Li desitjam sort i que torni amb
medalla, com ell ja sap fer.

M.A.C.

na Sofia» i a les sagristies —que
han estat reformades— hi haura di-
verses exposicions —vegeu el pro-
grama— i dilluns a vespre els focs
artificials posaran el floc final d'a-
quest llarg cicle festiu.

Dels actes que se celebraren diu-
menge passat, volem mencionar la
gran participació a la Marxa ciclo-
turística a Cala Ferrera, que es des-
envolupà dins un ambient d'anima-
ció extraordinaria. A l'hotel Tama-
rix, l'empresa de l'establiment i la
firma Kas obsequiaren els marxai-
res i a l'arribada, altra volta Kas
i Coca-Cola alleujaren la sed dels
participants. L'organització y ol
agraïr la valuosa collaboració de la
Policia Local.

Per mor del vent que féu diumen-
ge passat no es pogué dur a terme
la demostració del globus aerostatic
de Sa Nostra. L'equip tècnic que en
té cura intentà amb insistència en-
lairar-lo però els seus intents foren
en va. El batle de S'Horta, en Ra-
fel Roig, ens comunica a darrera
hora que totd‘urra que se sàpiga
quan es podrà intentar de bell nou
Ia demostració, es donara a conèixer

Demà, fira a Nona
Inauguració de la reforma de la carretera

de Cala Ferrera



EA. SIM.
INFORMA

SANTOstAL

Dis. 29 St. Restitut
Diu. 30 St. Ferran
Dill. 31 Visit.. Marc de Deu
Dim. 1 St. Justí
Dim. 2 St. Marcein
Dij.	 3 Sts. Martirs d'Uganda
Div. 	 4 Sta. Clotilde

LLUNA

Liuna plena dia 4

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 1 1930
n. Diumenges i festius, a les
d,30, 15,45 i 20.30 h.

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

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

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

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

1N/fiquei-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
GayaMelis
Miquel-Nadal

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències
Guardia Civil
Servei de grua

Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

y sus materiales son reciclables.
Un pequeño coche a la altura de los

mis grandes en confort y prestacio-
nes. Además, está disponible con

cierre centralizado, elevalunas
eléctricos y aire acondiconado. Agil
y seguro. con una estabilidad excep-

cional, efecto anti-dive, espacios

minimos de frenada. Todo esto hace

del Cinquecento el coche ideal para

Ia ciudad. Por algo ha sido elegido

Coche del Año en España.

890.000 PTS. P.V.P.

TU CIUDAD Y EL, HECHOS EL UNO PARA EL OTRO moil
AUTOS MARTCRELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX

PLO

2 	 FELANITX

FELANITX
Stimanari d'intLressus locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

PLA DE NETEJA I
CONTROL D'ABOCADORS
D'ELECTRODOMESTICS

Corn a continuació de la nota re-
cordat6ria dels dies i telèfons per
retirar a domicili els electroclomes-
tics veils, informam que en el terme
de Felanitx s'han installat uns con-
tenidors per recollir els electrodo-
mi!sties que s'hi vulguin deixar quan
es fa urgent retirar-los i no es pot
esperar que això es faci a domicili.

Els esmentats contenidors han es-
tat installats inicialment a:

— La carretera de Campos, (la-
vant la casa Seat.

— A la carretera de Felanitx, a
Cas Concos (a la darrera volta de
Son Terrasa).

— A la carretera de s'Horta a Ca-
la Ferrera (dins la carretera vella
dcspres de la rectificació de la dar-
rera volta).

— A la carretera de s'Horta
Porlocolom (devora la subestació
tra ns fo rill a d 011 de GESA).

–A la carretera de Felanitx a
Portocolom, clespr6s de la volta de
Can Sentes, a l'entrada de la grave-

Ha llegado el Cinquecento. Un coche

con personalidad, brillante y diverti-
do. Con unas demensiones perfectas,

pequeño por fuera y amplio por den-

fro. Ecológico, con 899 c.c., inyección
electrónica, catalizador, no contiene

elementos nocivos para el ambiente

ra «FUMET».
— Al terrcny municipal del Collet

just a la Creu Roja, confrontant
arnb la fabrica de blocs Grimalt,
S.A.

— A l'entrada de l'Escorxador
nou, carretera de Porreres.

S'çispera que així eis ciutadans
tendran mes fàcil dester-se dels
electrodomestics veils, deixalles, etc,
sense haver d'escampar-los pels en-
torns del nostre terme i mantenir-lo
així el mes net possible.

L'EMBARCACIÓ DE
DAMUNT EL MOLL

La setmana passada va tenir lloc
Ia retirada de l'embarcació de da-
munt el moll de Portocolom, la
qual hi era des de feia molt de
temps. L'esmentada embarcació va
ser traslladada al solar municipal de
Ia República Argentina.

CONTENIDOR DE PILES

Vos comunicam que l'Ajuntament
ha installat, devora la Policia Local,
un contenidor de piles de bot6 i pi-
les alcalines, amb la finalitat que els

establiments o els particulars que
tenguin piles usacles, les cluttuin a
l'esmentat contenidor.

TROBADA DE CENTRES I
CASES REGIONALS

Des d' a q uí l'Ajuntament vol
agrair la collaboraci6 de totes ague-
Iles persones que participaren, cl
passat dia 23, a la Trobada de Ca-
ses i Centres Regionals, i en espe-
cial a la «Casa Extremeña» per la
seva organització a l'esmentada tro-
bada, la qual va resultar molt Iluï-
(1 a.

ëártes al

Out FARA L'AJUNTAMENT?
Sr. Director: Agraire publiqueu

aquesta carta al vostre Setmanari.
Aquestes retxes van dirigides a

qualsevol persona que me pugui
contestar aquestes dues qüestions
que me preocupen i afecten:

1.—Quines activitats --culturals,
esportives, d'esplai, etc.—, roganitza
el nostre Ajuntament pels joves?

2.—Com pensa fer front l'Ajunta-
ment ais greus problemes que oca-
sionen, principalment a Portocolom,
els locals nocturns que no reuneixen
les condicions legals per romandre
oberts a certes hores de la matina-
da, malgrat les que s'han
fet	 inclefensos	 davzint
tolerancia ciel nostre Ajuntament?

VolcIrfein que aquest estiu hi ha-
gués una solució satisfactòria per a
tots. Que també pagam imposts!

Una mare de familia

UNA PREGUNTA
Nomes una pregunta al Director

ciel Centre Cultural de Felanitx:
Per qu2. el cartell anunciador dc la
Setmana de Música es diferent als
anteriors i no porta el dibuix que va
pintar el senyor Coll Bardolet i que
sempre havia figurat a la setmana
de música?

Grades, senyor Director del FE-
LANITX per donar cabuda a la me-
va carta.

Andreu Oliver Obrador
(Passa a la pàg. 5)

CERC UNA COTXERA en el Port,
. pels mesos de juliol i agost, part

de la Duana.
Informació, Tel. 582389 (a partir
de les 20 h.).

CENA FIN DE CURSO

DEL INSTITUTO DE

FELANITX

RESERVA:

BAR TROPICO
C/. Asuci6n, 20

PORTOCOLOM

CINQUECENTO



Challenger Comarca de Llevant
El passat dissabte se disputa l'e-

tapa pròleg de la IV Challenger Co-
marca de Lievant, una prova crono-
metrada d'un kilômetre en sortida
d'Artà i meta a Sant Salvador d'Ar-
tà. Hi participaren 79 corredors, 21
deis quals pertanyen al Club Ciclista
Felanitx, que per cert, tingueren una
bona actuació. La classificació fou
així:

Cadets.-3r. Joan J. Torralba.
Juvenils.-2n. Pere Artigues, 4t.

Francesc Monserrat.
Aficionats 1.a-7e. Antoni Oliver,

10e. Santos Santos, I le . Jose M. Gó-
mez. 13è. Jaume Nadal. 17è. Lucio
Aceituno. 18e. Bartomeu Caidentey,
20e. Joan R. Bordoy.

Veterans Especials.-4t. Joan F.
Alcaffiz, 56. Gregorio Aceituno, 86.
Jaume Tugorcs, 10e. Antoni Vallbo-
na, 16e. Jaume Fioi, 19é. Emili Lio-
pis.

Veterans A.-3r. Guillem Oliver,

6è. Gabriel Barceló, 8e. Josep Gó-
mez.

Veterans B.-2n. Arnau Perelló,
5e. Manuel Gómez.

Avui dissabte se celebrara la pri-
mera etapa amb sortida i meta a
Manacor.

El passat dimecres va tenir iloc la
presentació de la IV Challenger Co-
marca de Llevant a la set, del Con-
seil Insular, a la qual hi assistiren
una representació dels clubs ciclis-
tes de Manacor, Sant Llorenç, Son
Servera, Arta i Felanitx, el Delegat
d'Esports del CIM el nostre paisà
Andreu Riera, Lluís Conrad°, cap de
relacions institucionals de Sa Nos-
tra, diverses autoritats locals dels
pobles organitzadors a més de la
premsa, radio i televisió.

En aquesta prova s'han preinscrit
119 corredors i cal destacar que el
Club Ciclista Felanitx es el que més
corredors ha aportat.

Club Ciclista Felanitx

PSM-ENE Nacionalistes de les Illes Balears
A favor de la petita i mitjana empresa

Com tots sabeu, el proper dia 6
de juny les nostres Dies Balears ele-
geixen set diputats al Congrés. Un
dels temes que mes preocupen avui
a la societat mallorquina es, sens
dubte, cl de la petita i mitjana em-
presa i, sobretot, el futur del co-
merç, peça fonamental i tradicional
de l'economia mallorquina.

Al llarg deis darrers anys hem po-
gut veure que les agressions cap al
petit i mitjà comerciant no s'han
aturat. Imposts excessius, facilitats
a les grans superfícies, mil prome-
ses sempre fetes i mai complides...
Estic segur que els petits i mitjans
comerciants, ja n'estau farts de pro-
meses. Estic segur que aliò que Ines
vos importa es veure la manera
d'arribar a superar aquest temporal
(grans superfícies, IAE, imposts di-
versos,...) que han provocat tant el
PSOE, des del govern central, com
el PP i UM, des del govern autonò-
mic.

Els clos partits majoritaris han
permès, i a vegades han impulsat,
tota una serie de mesures que afec-
ten molt negativament la petita i
mitjana empresa comercial de Ma-
llorca. A les nostres institucions
—ajuntaments, consell insular i par-
lament— únicament una força polí-
tica s'ha enfrontat a totes aquestes
agressions. El partit que jo repre-
sent ha denunciat —juntament amb
la PIMEM i a vegades AFEDECO-
la vergonyosa connivència entre
PSOE i PP a l'hora de facilitar la
implantació de grans superficies
com El Corte Inglés, Porto Pi, Al-
campo, etc..., pel fet de transgredir
les normes urbanistiques i rebre un
tracte de favor des de les diverses
administracions.

Ens hem oposat, tant al Consell
Insular com als ajuntaments, a l'a-

plicació de coeficients de l'IAE que
suposassin un augment per damunt
del cost de la vicia.

Podeu tenir la ferma seguretat
que, fins ara, el meu partit s'ha ca-
racteritzat per la defensa de la pe-
tita i mitjana empresa de Mallorca.
D'ara endavant també, a partir de
dia 6 de juny, vull continuar defen-
sant els interessos dels comerciants
i ciutadans de Balears al Congres
dels Diputats.

ts per aquest motiu que vos vull
demanar que a l'hora de votar ten-
gueu present que nomes el meu par-
tit, PSM-ENE Nacionalistes de les
Illes Balears, ha tengut en la defen-
sa dels comerciants un dels seus
primers objectius.

Si aconseguesc sortir elegit dipu-
tat, a partir de la mateixa setmana
següent a les eleccions, estaré a dis-
posició dels ciutadans un dia a la
setmana per escoltar totes les sug-
gcrencies, consells i critiques que
tenguin a be fer-me. Esper comptai-
amb la vostra opinió per a treballar
junts en la defensa del comerç ma-
liorqui, una part de l'economia d'a-
questa illa que no podem deixar
morir.

Sebaslia Serra Ihisquels —Ca nd ida t
al Congrés pel PSNI-ENE Naeiona-
!isles de les Illes Balears

TENGO PARA ALQUILAR APARTA-
MENTO amueblado en C/. Major,
PISO grande sin muebles y CO-
CHERIA en C/. Rector Planas.
Informes, C/. Juevert, 61. Tel.
580283.

VENDO PISO de lujo, con aparca-
miento. Precio muy interesante.
Informes, Tel. 581460 (de 9 a 10'30
noche).
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Tombats a la moka

Perdre la Ilengua CICLISME

Les estadístiques sén categòriques: el percentatge de catalanoparlants a
les II les ha baixat del 71 qb al 67 en un periode de 5 anys. Comença a
ser hora, per tant, de fer una seriosa reflexió sobre aquesta qüestió, que
afecta el nostre principal fet diferencial.

Per que baixa el nivell d'ús de la llengua? Que es el que fa que, tot i
ser el catalã llengua (co)oficial a les Illes, cl seu ús decaigui? Quina es
la rcsponsabilitat de les institucions politiques? Quin es el paper que han
representat els mitjans de comunicació? Quina es la responsabilitat que
hi té l'Ensenyament en aquest tema?

L'ús del català baixa —i encara baixara més— senzillament  perquè per
molta hei de normalització lingüística i moita direcció general de política
lingüística que hi hagi, la llengua dominant segueix essent l'espanyola.
Cert és que ja podem fer instancies en català (sempre que no s'adrecin a
Madrid), els carrers estan generaiment retolats en català, un percentatge
prou important de centres educatius (universitaris i no universitaris) en-
senya en català i la totalitat han d'incloure l'ensenyament del català, po-
dem pagar els imposts en català (els nombres, tanmateix, sempre són nom-
bres), veure TV3, C33 i algun que altre informatiu per la TVE, escoltar
Catalunya-Radio, Catalunya-Informació i qualque programa a alguna que
altra emissora radiofónica de les moltes que funcionen a les les (Radiole
no, per cert.), Ilegir qualque article en un dels cinc diaris que s'editen a Pal-
ma i... poca cosa més.

Mentrestant la llengua espanyola segueix ocupant un hoc privilegiat:
és la Ileng,ua de I'administració pública, del comerç, de la banca, dels no-
taris, dels advocats, dels jutges, de la policia, de l'exèrcit, de la premsa
diaria, de la radio, de la televisió (pública i privada), dels prospectes far-
macèutics, dels metges, dels hospitals, de l'esport, deis centres d'esplai
(amb dignes excepcions), del cine, de la publicitat, de l'Església Católica
(amb excepcions), dels transports, de les comunicacions, de les revistes
periòdiques (exceptuant la major part de la Premsa Forana i alguna re-
vista literaria de no massa difussió per cert), del servei postal, dels mapes,
de les discoteques, de les enciclopèdies (exceptuant-ne les que tots conei-
xem), de les receptes de cuina, dels supermercats, de l'electrònica, de la
mecànica, de les cafeteries i dels ordinadors, entre molts altres ambits que
seria exhaustiu anomenar.

Un cas es especialment preocupant en el descens de l'ús oral del cata-
la: l'Ensenyamcnt. Probablement l'Ensenyament es l'àmbit on mes s'ha
actuat per normalitzar l'ús de la llengua, fruit de l'interès i dedicació dels
seus professionals, tot s'ha de dir, però els resultats obtinguts no són, a la
vista de les estidístiques i de la realitat quotidiana, els esperats. Anys en-
rera, quan el català no gaudia de la qualificació de llengua (co)oficial, es
confiava que l'Escola, en particular, i l'Ensenyament, en general, eren les
bases fonamentals per aconseguir (primer) la supervivencia i (després) la
normalització de la llengua. Els resultats, pet-6, ens demostren que, si be
l'Ensenyament ha fet un immens csforç en el camp lingüístic, no pot re-
caure sobre ell la responsabilitat d'aconseguir que la lieng,ua catalana asso-
leixi el nivell que li correspon a la nostra societat, especialment topant
amb entrebancs realment poderosos, com són sens dubte la televisió (di-
buixos animats, programes infantils, pellicules...), la publicitat, les revis-
tes infantils i juvenils o la moda.

Mals averanys per a la ilengua catalana a les II les Balears i Pitiüses, tot
just quan acabam el segle. Ptr a aquell que es mini les estadístiques, la
desaparició de la llengua es sols qilestió de temps. El futur de la llengua
està en aquests moments Ines insegur que mai. Començaria a ser hora que
aquells que sí que tenen la capacitat dc fer alguna cosa per generalitzar
l'ús de la llengua i normalitzar-la (ja seria ben hora d'abandonar la con-
jugació d'aquest verb), es prenguin el tema amb la seriositat que es me-
reix, i abandonin, tot i que sigui per un temps, les seves torres d'ivori i to-
quin amb els peus a terra.

Antoni Roca

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, FIDELJA, etc.



Per P. Xamena
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Festa en el carrer
Gabriel Vaguer

Si Ilegiu aquest periòdic diven-
dres dia 28, encara sou a temps d'a-
par a la festa de carrer que a partir
de les 21'30 celebraran els veins de
Ia barriada al carrer de Gabriel Va-
guer. Sera amenitzada pels conjunts
«S'Estol des Picot» i «Brotet d'alfa-
beguera».

Aquest ball gaudeix d'una certa
tradició perquè ja fa alguns anys
que s'organitza per aquell indret
amb molt bona acollida.

Recollida de firmes per donar el
nom de Timoner al Poliesportiu

Un grup de ciutadans han tengut
Ia iniciativa de fer una campanya de
recollida de firmes per tal de solli-
citar de l'Ajuntament de Felanitx
que el futur poliesportiu municipal
rebi en nom del nostre paisà Gui-
llem Timoner, sis vegades campió
mundial de ciclisme.

A la nostra redacció ens han dei-
xat a la disposició dels interessats
fulls de l'esmentada campanya.

Cinquè aniversari del Club
Parroquial Gavina-MIJAC

Dissabte dia 5 de juny, a les 22 h.,
al Pare Municipal, festival de Fi de
Curs.

Diumenge dia 6, Missa d'acció de
grades a la Parr:1>quia.

Dissabte dia 12, a les 22 h., al pati
de la Rectoria, concert de la Coral
Juvenil de la Parroquia i del Quin-
tet «Ciutat de Felanitx».

Tot seguit inauguració de l'exposi-
ció del CINQUE ANIVERSARI, que
restara oberta el diumenge dia 13,
de 18 a 21 bores.

Atenció
Es prega als alumnes que cursa-

ren 8 d'EGB l'any 1988-89 al colic-
gi de Sant Alfons i als professors,
que vulguin confirmar l'assistència
al sopar de dia 5, abans de dia 2 a
la Cafeteria «Es Glop».

Creuada de l'Amor Divi
CLOENDA DEL MES DE MARIA

A SANT SALVADOR

Avui dissabte, darrer del mes de
maig, es clourà com es tradicional,
el Mes de Maria als peus de la Ver-
ge de Sant Salvador. Així doncs, a
les 7 del capvespre es cantaran Ves-
pres de la Mare de Deu i tot seguit
hi haura Eucaristia, presidida per
Mn. Guillem Feliu, rector de S'Hor-
ta, qui dira la homilia. Cantara la
Capella Teatina.

Es convida tots els felanitxers i
d'una manera especial els creuats i
creuades i familiars.

DIA DEL MALALT
El proper dissabte dia 5, la Creua-

da s'unira a la iniciativa de la De-
legació Diocesana de Pastoral Sani-
taria del Dia del malalt» i, junta-
ment amb altres persones amigues
de l'I-If•5pital, collaborara en el tras-

llat d'aquells que vulguin assistir a
Ia diada de Lluc, en cotxes particu-
lars.

La sortida cap al santuari marià
sera a les 9 del matí del carrer de
l'Hospici.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
COMISSIÓ D'ACCIO SOCIAL.-

Dimecres dia 2, a les 4'30 del cap-
vespre, reunió a la Llar.

COMEDIA.-Divendres dia 4, a les
9'30 del vespre, a l'Auditori Munici-
pal i sota el patrocini de la Caixa,
presentació dc l'obra teatral «Tócala
ctra vez Sam».

EXPOSICIÓ DE TREBALLS MA-
NUALS.-Divendres -dia 4, a les 17
h. hi haurà ball amenitzat p'En Jor-
li -patrocinat per «Sa Nostra»- i
a les 19 sera inaugurada l'exposició
de treballs manuals que restara
muntada fins dia 6 horabaixa.

EXCURSIÓ.-Dimecres dia 10, ex-
cursió a Valldemossa, Banyalbufar i
Estellencs. Dinar al Grau i visita a
Andratx i Port d'Andratx. Preu 1.500
pessetes; 'places limitades. Inscrip-
cions els dies 4, 5 i 6.

Adoració Norturra Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat hi hau-
ra vigilia d'Adoració Nocturna feme-
nina.

Secció Religiosa
PARROQIJIA DE SANT MIQUEL

Demà diumenge, Festa de Pente-
costes, la Missa solemne sera a les
8 del vespre.  

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa hie 22: 	 12-15-21-25-42-46
C:38 11:9

Dijous 27: 	 7-9-30-35-36-46
:C:47,01:6

Bono Loto
Divendres 21:

Dilluns 24:

Dimarts 25:

.Dimeeres 26:

10-24-25-26-27-34
C:18 R:4

1-15-23-29 31-17
C:16 11:0

1-31-35-39-41-42
C:19 11:7

17-22-27-40-44-45
C:31 11:6

VENC UN BOT-LLAUT de fusta
amb molt bon estat, de 20 pams,
amb motor interior.
Informació, Tel. 580328.

SE TRASPASSA TENDA DE CO-
MESTIBLES, al carrer de la Si-
nia, 10. Felanitx.
Informació, Tel. 583334.

SE OFRECE SEÑORA para traba-
jos domésticos por horas.
Informes, Tel. 581592 (Elena).

FELANMC

informació 
Abril, 25.-Més de 500 persones anaren a la Capelleta, de bauxa, com

es costum la tercera festa de Pasqua.
Abril, 30.-Festa de l'Àngel a Sant Salvador.
Maig.-E1 cotxe de viatgers de la societat «Pro Felanitx» ha passat a

propietat de D. Miquel'Llodra.
Maig.- a estat notnenat vicari de S`Horta, 1). Joan Pou Caldentey.
Maig, 14.-Primera fira. Festa del Calvari, predica D. Jaume Sureda.
Maig, 28.-Festa de Santa Rita en el Convent.
Maig, 29.-Començaren a edificar la capella de les monges trinitaries.
Juny, 7.-Beneïren el convent nou de les monges de la Caritat en el

Port. L'ha pagat el Rector Planas.
Juny, 11.-Correguda de vedells a la plaça de toros. Els toreros foren

afeccionats felanitxers.
Juny.-Ja fa varies vegades que tallen arbres propietat de membres de

Ia directiva de la societat «Fomento Agrícola». Es un acte de venjança per-
que la societat vigila els camps mitjançant els seus jurats per a impedir els
robatoris.

Juny, 22.-Festa del Corpus. Predica D. Antoni Artigues. Sorti per pri-
mera vegada la Iledania, feta per les monges de la Caritat.

Juny.-A varies fàbriques fan pulpa d'albercoc
Juny, 29.-Míting de la bona premsa, organitzat per la Congregació Ma-

riana. Se celebra en el pati de Sant Alfons.
Juny, 30.-Festa de Cor de Jesús i processó pel carrer fent les cinc vi-

sites; predica D. Francesc Sitjar.
Juliol, 20.-Festa de Santa Margalida. Predicà D. Antoni Bennasser. A

Ia plaça de toros hi "'agué una correguda de vedells.
Juliol, 22-23.-Festa de les espigues de l'Adoració Nocturna en el Port.
Agost, 28.-Festa de Sant Agustí. Hi assisti el Governador Civil.
Agost, 30.-A l'Estació Enológica comença un curset d'enologia.
Setembre.-Polèmica dainunt «EI Felanigense» entre D. Pere Matas

Fiol i D. Joan Pou, Custos del Convent, sobre el dipòsit d'una arqueta del
Convent en el museu diocessa.

Octubre, 1.-E1 corredor de bicicletes Simó Febrer confirmà a les car-
reres de Palma el títol de campió d'Espanya de resistencia.

Octubre, 13.-Arriba a Mallorca el nou bisbe D. Rigobert Daménech.
Octubre, 15.-Ball en cl teatre Novedades, organitzat per Ia Joventut

Lliberal.
Octubre, 16.-Mori D. Antoni Tauler (a) Menut, Rector de l'església

del Port.
Octubre.-Augmenta l'emigració d'obrers felanitxers cap a França i

Arnrica.
Novembre.-Acabaren Ia fabrica d'electricitat construïda pel Banc de

Felanitx, devora la fabrica de gas.
Novembre.-Nomenaren D. Sebastià Caldentey (a) Miquelet, rector de

l'església del Port.
Desembre, 1.-Comença la novena de la Puríssima. La predica el P.

Emili Vilaller, caputxí.
Desembre, 21.-S'inaugura un cafe-restaurant a la plaga de la Constitu-

ció de front a l'entrada de la Sala, a l'antiga casa Can Reus.
Desembre, 22.-Mori el Rd. D. Miguel Nadal Rosselló, prevere.
Desembre.-La impremta de Can Reus edita enguany unes postals de

vistes de Felanitx.
Desembre.--Per les festes de Nadal hi hagué sarsuela en el Teatre

Principal i comedia en cl Novedades.
Moviment parroquial. Naixements 174, Casaments 71, Albats 18, Morts

adults 127.
Bibliografia: Almanaque de El Felanigense para 1916. (Imp. B. Reus)
Arnaldo Mestres, Mildew y Oiditim de la vid. (B. Reus 1916)
Devot Exercici per les Coranta llores d'Advent que se celebren a Fe-

lanitx a l'església de Sant Alfonso. (B. Reus 1916)

1917

Gener.-Era el batle D. Joan Caldentey, conservador.
Gener, 1.-Sorti el primer número del Bolletí Viti-vinícola de l'Estació

Enológica.
Gener, 6.-Feren els Reis a la Plaça de Toros.
Getter, 27.-Inauguració de l'associació piadosa «Es rober de Sant An-

toni de Padua».
Febrer, 2.-Mori el notari D. Fermin Quiñones.
Febrer.-Cicle de conferencies als alumnes de l'escola nocturna de

D. Andreu Riera.
Febrer.-Predica la quaresma el P. Josep M.a Bausili, jesuïta.
Febrer.-Sa Recreativa prepara una tómbola per la carretera de Sant

Salvador.
Marg.-Curset de Viticultura. Es el segon que dóna a Felanitx D. Ar-

n.est Mestres, director de l'Estació Enológica.
Març, 18.-Acte d'homenatge en el teatre Principal a D. Salvador Vidal

Valls-der Padrinas per haver estat encarregat de la presidencia de la Dipu-
tació ProvinciaL

Abril, 2.-Dilluns Sant. Primera...Comuni6 dels nins i nines.
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Quatre anys ales yells, 1993, tor
nam anar a votar, sense que els «Ma-
durs» haguin evolucionat respecte
de la situació en que mos trobam.
Mes be, han embullat la troca. La
guerra, l'atur, la droga, la fam; la
corrupciú, l'especulació, la malver-

sació, la pollució, no han disminuit.
Llavors, intenten arreglar-ho amb
Ja ONU, Maastricht, OTAN-UEO, la
hei Corcuera, la d'estrangeria; el
pla hidrolOgic, el de residus sòlids,
el canon de l'aigua, la desprotecció
de zones, una colosal central térmi-
ca, una «tangent» a la costa de Só-
ller-Deià, camps de golf, tipus d'in-
terès, amb vendre el país mes barat,

amb convocar eleccions, que es la
manera de seguir els mateixos.

No, no estam més be; ni duim
bon camí. Primer de tot s'ha de pa-
cificar. Pacificar des de la guerra,
fins a les tensions nacionals; paci-
ficar el món del treball, la salut i
l'educació; pacificar les relacions
personals i amb la natura: des de
Ia fam a la destrucció del planeta,
des de les discriminacions racials i
de sexe a la utilització dels recur-
SOS.

També s'ha dc democratitzar.
S'ha de reconèixer el dret d'autode-
terminació dels pobles. S'ha de fa-
cilitar Faeces a la salut, la cultura
i l'ensenyament. S'ha de donar pas
a la participació mes ampla en la
presa de decissions.

Perquè no ho fan els de sempre?

Perque estan massa agafats en la
carrera del poder, en la jerarquía,
tant dels Estats com personals, en
els privilegis i cl seu manteniment,
en el materialisme, l'egoisme i l'a-
cumulaciú, en el convencionalisme
social, en l'individualisme i altres
equivocacions d'aquesta civilització.

Per tant, no cal esperar res de bo
per aquest camí. S'ha de demostrar
el coratgc de voler canviar de rumb.
S'ha dc pasar de l'inercia al movi-
ment. No se pot seguir per aquí on
anam.

Els Verds, ens presentam a agues-
tes eleccions, per demostrar que
qualque cosa ha canviat en aquets
darrers anys. Que encara que no
vulguin veure que van malament,
hi ha unes persones que reclamen
un reciclatge de la política i que no
es solament una preocupació vaga,
sinó que hem meditat sobre aquets
temes, hem reflexionat, hem discu-
tit, ens hem organitzat, i que segui-
rem aprofondint en aquest sentit.
Volem que la vida sigui més valida.

Per això, vos convidam a totes i
a tots, a participar d'aquesta alter-
nativa, per demostrar que la polí-
tica hauria de ser qualque cosa més
del que ens volen fer creure, reci-
elau el vot.

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

!,., ..„0!.,„..0,....,p...,„0,..,,,.„4,....;,,....6
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EL GOVERN BALEAR,
FA PARTS I QUARTS?

Señor Director:
He leído la prensa de esta maña-

na y me he quedado dolorosamente
asombrado.

Dice así, textualmente, la informa-
ción: «Después de cuatro años y de
haberse evitado una subasta que hu-
biese dejado a los acreedores de la
sección de créditos sin cobrar, el
Govern Balear compra el patrimo-
nio de la CAP (la Cooperativa Agri-
cola Poblense), tal y como había
anunciado, por una cantidad supe-
rior a los 900 millones de pesetas,
recuperándose así parte de los 445
millones que muchos daban ya por
perdidos».

De esta manera, señor Director,
se solventará la economía de mu-
chas familias que habían confiado
en la Cooperativa que cobrarán un
ochenta por ciento de lo que se les
adeuda en la próxima semana, se-
gún anunció el Alcalde de Sa Pobla.

En Felanitx hemos vivido intensa-
mente el problema planteado en la
Bodega Cooperativa que era un or-
gullo para nuestra población; pero
hay que reconocer que la postura
del Govern Balear al respecto ha
sido absolutamente contraria a los
intereses de los agricultores y de la
población en general. El firmante

de esta carta, con otros miembros
de la cooperativa, visitamos al Con-
seller de Agricultura del Govern Ba-
lear para pedirle que el Govern
comprara la Bodega de Felanitx. El
señor Morey contestó que, con ron-
dos públicos, no podía realizarse tal.
operación. Ahora, el mismo conse-
ller no tiene ningún reparo en in-
vertir 900 millones, no 40 como le
pedíamos nosotros, para acudir en
ayuda de la cooperativa poblense.

Tampoco el Ayuntamiento de Fe-
lanitx pudo acudir a la subasta de
Ia Bodega en su momento ya que
Partido Popular se opuso frontal-
mente a una inversión indiscutible-
indite ren ta b le, que nos hubiera
evitado la vergüenza actual: hemos
malvendido un patrimonio de todos
los agricultores felanigenscs y de
muchas familias por una cantidad
irrisoria.

Pienso que ahora, en tiempo de
elecciones, es el momento de escu-
char Ias promesas de los partidos,
pero hemos de tener bien presente
Ia actuación de los que han perju-
dicado a nuestra población repeti-
damente con una falta de visión que
Ts descalifica para defender los in-
tereses de nuestra comunidad.

Un ex-socio de la Bodega
Cooperativa de Felanitx.

(Passa a la pkg. 8;

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

Recicla el teu vot.
Els Verds t'ho proposen M

MADRID ENS ROBA
- Cap a la- Independència -

VOTAIU
Bartomeu Mestre
(Balubco)

Cap de llista al Congrés 

Joan Mir
(Amagat)

Cap de llista al Senat

LA CANDIDATURA
QUE TENDRA A MADRID

DIPUTATS INDEPENDENTISTES

Ak
ERC Esquerra 1Republicana

j s , :st )
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Demarcaciones eletorales de felanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta Ciudad y Término

Municipal donde emitir su voto en las próximas Elecciones, se hacen públicas las siguientes
demarcaciones de las secciones y colegios electorales de este municipio.

DISTRITO 1.°	 SECCION 1.2

LOCAL ELECTORAL: C/. Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
AIGO (pares), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 i 9), BISBE PUIG, CONVENT,

ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, - HORTS (pares del 20 al 50), JUE-
VERT (impares), MOLÍ D'EN PLORIS, MOSSEN BARTOMEU  BARCELÓ,
PARRES, PORTERIA, PUIGVERD (impares), QUATRE CANTONS (1, 2,
3, 4, 5 i 6), RAMON LLULL (pares), RECTOR PLANES, REI SANÇ, ROCA
D'EN BOIRA, SANT AGUSTI, SANT ALONSO RODRIGUEZ, SANTA CA-
TALINA TOMAS, SANTA LLUCIA, VERGE DEL SOCORS, VICA, RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda del camino , del Puig
Verd hasta la carretera de Porreres).

DISTRITO 1.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: C/. Mateu Obradcr, 23 (Escola Música).
MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
ANTON! MAURA, CALAFIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-

VENT (impares ciel 59 al final y pares del 56 al final), GERMANDAT
CRISTIANA, GREGAL, IMPRENTA REUS, JOAN CAPO, JOAN MONSER-
RAT, JUEVERT (pares), LLANA, MANACOR (impares), MAR (impares),
MARE DE Drz.I.1 DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR (impares),
PLAÇA DE TOROS, PROGRÉ,S, PROISSOS, PUIGVERD (pares), REPO-
BLICA ARGENTINA, RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, .RADI MOLINS
(viviendas comprendidas entre la izquierda del C/. Mateu Obrador y ca-
•retera de Manacor, hasta el czunino ciel Puig Veal).

Núcleos de población SON PROENQ y SON VALLS y cl diseminado
de la 1» VOLTA.

DISTRITO 2»	 SECCION

LOCAL ELECTORAL: C/. Hospici, 1 (Casa Hospicio-Hospital).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apaidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
ANGLESOLA (impares del 1 al 31 v pares del 2 al 26), ARRAVAL (1,

2, 3 y 4), BELLPUIG (impares), CARDENAL  DESPUIG (impares del 1
al 3 y pares del 2 al 12), COTONER, DARDER, HOSPICI, LLUNA, MAJOR
(imparcs del 37 al final y pares ciel 54 al final), MAR (pares), MATEU
OBRADOR (pares), MIQUEL BORDOY (impares), MOLI DE N'HEREU,
MOLÍ D'EN MOLENDRI, MOLINS, MOSSLN COSME BAUÇA, NORIA,
PAX (del 1 al 11), PERALADA (del 1 al 10), PLAÇA (pares del 10 al final),
POU DE LA VILA, PUIG DE S'ENVESTIDA, SANT ALFONS, SINIA, SOL
(impares), SON PINAR, VER1, ZAVELLA, RADI MOLINS (viviendas com-
prendidas entre la izquierda de la C/. Bellpuig hasta la carretera de Porto-
colom y derecha del C/. Mateu Obrador).

DISTRITO 2.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: C/. Cotoner (Colegio I. Juan Capó).

Comprende las calles:
ALOU, ANGLESOLA (impares del 33 al. final), BASTERA, BELLPUIG

(pares), BURGUES, CALL (impares todos y pares del 2 al 40), CAMPET
(impares del 1 al 15 y pares del 2 al 16), CANAVES, CARDENAL DES-
PUIG (impares del 5 al final y pares del 14 al final), CARITAT, CAVA-
LLETS (impares del 1 al 11 y pares del 2 al 18), CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y
12), COTONER (pares del 20 al final), DAMETO, ESGLËSIA, ESPANYOL,
FONT DE SANTA MARGALIDA (número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH,
JORDI SABET, JUSAMA, MAJOR (impares del 1 al 35 y pares del 2 al
52), MIQUEL BORDOY (pares), NÚÑEZ, PARE CATANY (impares), PAX
(del 15 al 25), PERALADA (del 11 al 16), PLAÇA (pares del 2 al 8), PUIG
DE SA CISTA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCABERTI, SALES,
SITJAR, SOL (pares), VERONICA (pares), RADI MOLINS (viviendas
comprendidas entre la derecha de la calle Bellpuig a la izquierda de la
escalera del Calvario).

DISTRITO 2.°	 SECCION 3.2

LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
Cultura).

Comprende las calles:
,	 CALDERO (impares), CALL (pares del 42 al final), CAMPET (impares

del 17 al final y pares del 18 al final), CAVALLETS (pares del 20 al final),
DAMA, FARTARITX (impares del 1 al 29 y pares del 2 al 28), GALERA,
GUILLEM SAGRERA, MIQUEL SUREDA, PINTOR MIQUEL BANOS, REI
JAUME I (impares del 23 al final y pares todos), ROCA, SERRAL, SO'N
MOREI (impares del 1 al 23), SOLEDAT (impares del 1 al 23 y pares
del 2 al 28), SOLER (impares), TRINITARIES, VERONICA (impares),
RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el final de la parte derecha
de la calle Call y Camino del Serrai hasta la calle Rei Jaume I y siguiendo
por el Camino des Molí d'en Llevadora hasta el final de la calle Calderó).

Núcleo de población ES CARRITXO y el diseminado de la 5.2 VOLTA.

DISTRITO 3.°	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: C/. 31 de març, 1-A(Casa Municipal de Cultura).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
BENNASSAR, BARTOMEU AMENGUAL, BINIFARDA, CALDERO (pa-

res), CAMPOS (impares), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 2 al 13), FARTA-
RITX (impares ciel 31 al final y pares del 30 al final), FONT DE SANTA
MARGALIDA (1, 2, 3 y 4), GABRIEL VAQUER, GERRERIA, LLEBEIG,
MIGJORN, MOU D'EN ROCA, BARTOMEU CALDENTEY, PELAT, SA
COMUNA, SANT MIQUEL, SANT NICOLAU,  SANTANYÍ, SANTUERI,
SO'N MOREI (pares todos, impares del 25 al final), SOLEDAT (impares
del 25 al final y pares ciel 30 al final), SOLER (pares), 31 DE MARÇ (im-
pares), XALOC, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el final de
Ia calle CaIderú hasta la izquierda de la carretera de Campos).

Núcleo de población SON NEGRE y el diseminado de la 3 •a VOLTA
(números del 1 al 133 y del 3001 al 3133).

DISTRITO 3.°	 SECCION 2.3

LOCAL ELECTORAL: P. Ramon Llu11, 25 (Auditori Municipal). -

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
ABEURADOR, AIGO (impares), BADALUC, B1SBE MIRALLES, CAM-

POS (pares), CANONGE BARCELO, CASTELLET, CONSTITUCIÓ (ciel 4
al 10), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (número 1 y
ciel 14 al 21), GUILLEM TIMONER, HURTS (impares), JAUME VENY,
JOAN ALCOVER, MARIAN AGUILO, MIQUEL DELS SANTS OLIVER,
MOLA, NOFKE FERRANDEL, NUNO SANÇ, PARE AUL1, PARE CATANY
(parcs), PARE SEBAST1A NICOLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PE-
RELLO, PIZA, PLAÇA (impares), QUATRE CANTONS (impares del 7 al
final y pares del 8 al final), RAMON LLULL (impares), REUS, TREN,
31 DE MARÇ (pares), RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el
Campo Municipal de Deportes, pasando por la falda ciel Puig de Sa Mola
y Ia carretera de Porreres, a la altura de la calle Verge del Socors).

Núcleo de población SON MESQUIDA y el diseminado de la 2.a VOLTA.

DISTRITO 4.°	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: Colegio Migjorn (Cas Concos).

Comprende la entidad de CAS CONCOS D'ES CAVALLER, el disemi-
nado de la 3.a VOLTA (del número 134 al final y del 3134 al final) y el
diseminado de la 4.a VOLTA (todos los números).

DISTRITO 4.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: C/. Rectoria, 25 (Colegio Reina Sofía, S'HORTA).

Comprende las entidades de S'HORTA, CALA FERRERA y CALA SE-
RENA y el diseminado de la 6.a VOLTA (del número 1 al 426 y del 6001
al 6426).

DISTRITO 4.0	SECCION 3 •a

LOCAL ELECTORAL: C/. Cristòfor  Colom, 47 (PORTOCOLOM, Edifi-
cio Aduana).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.	 /1

Comprende ja entidad de PORTOCOLO/V1...y cl diseminado de la 6.a
VOLTA (nürneros del 427 al final y del 6427 al final).
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de Gov

FELANITX

Aquest és e1 moment de triar •
un futur millor per a tots.
Ara no podem quedar enrera.
Necessitam les solucions
del PP per crear feina.

- Per frenar els -imposts.
Per millorar la protecció social,

la sanitat i l'educació.
Per defensar les pensions dels
nostres majors.
Ara el PP ens ofereix un contracte
de mútua confiança, un Govern
per a tots. Depèn del teu vot.

Govern per a tots F.



OFERTA

LA MEJOR ELECCION

Atún Isabel Ro '100 Pak 3
	

155
Nescafé normal 100 grs. 	 297
Queso tranchetes 8 lonchas

	
99

Yogurt Chamburcy Sab. 8 u. 	 199
Calamar Romana Frudesa 400

	
299

Madalenas Concha Arenas
	

99
Laccao Agama 1 It. 	 99
Whisky Jonie Walker 3/4
	

1175

Ofertas válidas
hasta el 12 de junio

SU PERM ERCATS
ES CONVENT 	 CAN RIBOT

Convent, 27 	 Pere d'Alcantara Penya, 11

FELANITX

Esquerra Republicana de CatalunyaPrograma de les festes de Silorta
Dissabte dia 29 de maig

A les 17 h., partit de futbol de la Iliga de cadets entre S'Horta-Sallista.
A les 20'30 h., al collegi, inauguració de l'exposició de treballs  d'edu-

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

A les 21'30, a la Rectoria vella, exposició de pintura a càrrec dels alum-
nes del Taller Escola d'Andreu Maim& i de fotografies del concurs con-
voca t.

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

de saló CASABLANCA i recital de TOMEU PENYA acompanyat pel grup
GEMINIS.

Diumenge dia 30 de maig
A les 9 h. cercavila amb els xeremiers de Sencelles i inauguració de la

FIRA.
A les 930, al collegi, exposició de treballs escolars.
A les 9'45, inauguració do la carretera S'IIorta-Cala Ferrera, amb l'as-

sistimcia del president de la Comunitat Autònoma Gabriel Cafiellas i auto-
ritats locals.

A les 10'30, Missa amb homilia a càrrec de Mn. Antoni Mercant i Mo-
rey, vicari de la parròquia de Santa Catalina Thomas de Palma. Hi assis-
Gran les autoritats autonòmiques i locals. Després de l'ofici, inauguració
de les sacristies i exposició d'art sacre. També s'inaugurarà l'orgue sub-
vencionat pel Conseil Insular de Mallorca.

A les 12, al saló parroquial, refrigeri per gentilesa del Credit Balear
de S'Horta.

A les 16, partit de futbol entre fadrins i casats no federats. Recom-
pensa, dues porcelles ofendes per Banca March.

A les 18 h., darrer partit de lliga de 2.° Regional, entre S'Horta i La
Salle.

A les 20 h., actuació de pallassos i magia, animada pel grup «Chatarra,
Cholo y Pocholo».

A les 22 h., actuació del grup folklòric S'Estol d'Es Gerricó i també
ball de bot per a tothom.

Dilluns dia 31 de maig
A les 10 h., missa pels difunts.
A les 11 h., al collegi, final del campionat de Tennis de Taula.
A les 16'30, al collegi, partit de bàsquet entre 5e. i be. curs.
A les 17'30 h., futbol sala entre 3r. i 4t. curs.
A les 19 h., a la plaga, jocs infantils, gincama, trencada d'olles, con-

curs de bicicletes de muntanya, etc.
A les 21'30 h., a la plaça, entrega de trofeus de totes les proves i del

concurs de fotografia. Actuació del grup parroquial Marina.
A les 23'30 h., fi de festa i foes artificiais.

Aviat tornara ésser hora d'exercir
un dret que ens permetrà elegir als
representants que hauran de defen-
sar els interessos, els sistemes de
desenvolupament, la cultura, els pa-
gesos, l'ecologia, la solidaritat i
molts altres aspectes vitalics del
nostre Poble i nornés hi ha dos ca-
mins que s6n la honradesa i la sin-
ceritat.

Des d'Esquerra Republicana de
Catalunya ens sentim identificats
amb aquesta exposició nomes per
una senzilla raó, perque es la nos-
tra manera d'ésser, som així.

Pensam que a ca nostra cal que
comandem nosaltres, cal que ens
identifiquem amb tot allô que és
nostre, aleshores cal que ens ado-
nem que ja n'hi ha prou d'abusos,
de pressions fiscals, d'espoliació, de
crisi econômica a tot tipus de ter-
reny productiu i cultural, cal que
ens espolsem la por de sobre i cla-
mem ben fort PROU!! i tot aim') per
nosaltres i pels nostres descendents,
per tots aquests que en un temps
esdevenidor es trobaran en un in-
dret per viure en pau i riquesa o,
malauradament d'altra banda, en
una terra sense nom, sense identi-
tat ni cultura, sense res i llavors els
culpables de «tot allô» haurem es-
tat nosaltres i ho haurem fet, no-
tries, per por, FORA POR I ENDA-
VANT!!

Votar Esquerra Republicana de
Catalunya es votar coratge, es votar
a tots els principis basics de la nos-
tra societal. Un exemple ben clar es
que som l'únic partit que hem de-
manat un CONCERT ECONOMIC
que ens permeti que els recursos
d'aquí es quedin aquí sense oblidar
una solidaritat amb els altres po-
bles.

Nosaltres, dia 6 de juny, St que
treurern diputats nacionalistes, pot-
ser sera de Girona, de Barcelona o
de Felanitx, però el que es segur es
que defensara aferrissadament els
interessos del Principat de Catalu-
nya, les Illes Balears, el País Valen-
cia i la Cataunya Nord, es a dir els
Països Catalans, ja que tots plegats
es l'únic projecte per sortir d'una
crisi en la que ens han involucrat.
No anirem a Madrid a governar, hi
anirem per vosaltres, per defensar
«lo nostro».

Molts de vosaltres pensareu d'una
altra manera o tendrcu diferent
ideologia, però si pensau que «els
altres» us treuran les castanves del
foc i tot seran solucions, cal que us
ho penseu de bell nou. Si els proble-
mes i els recursos d'aquí no els ad-
ministram nosaltres mateixos no
ens en sortirem mai en la vida; to-
tes les propagandes i projectes ciels
altres partits, podeu estar ben se-
gurs que són pura quimera, qu �. és
el que ha acomplit en Felipe Gonza-
lez?, com es que el Sr. Cafiellas no
ha demanat més autonomia pel Go-
vern d'aquí i perquè el Sr. Aznar va
dir que de concert econòmic res de
res? No us equivoqueu, votar E.R.C.
és donar una passa endavant, votar
un altra partit es afermar una sub-
missió cie tot un poble als desitgs
incontrolats d'uns politics que
creuen que aquí nomes es una co-
lônia o una vaca grassa, pet-6, que
passara quan s'acabi la liet? Val
Ines que no arribi aquest dia.

Esquerra Republicana de Catalu-
nya presenta un projecte obert a
tot-horn tan si es d'aquí com si no
ho és, obert a tot-horn que s'hi vol-
gui integrar, ja que una persona que
residesqui aquí i no sigui d'aquí no
crec que tengui cap preferencia, a
l'hora de «pagar» ho fa amb les ma-
teixes condicions que nosaltres
aleshores, es espoliat de la mateixa
manera, per això aquest projecte és
obert a tut aquell-a que s'hi vulgui
integrar.

Des d'Esquerra Republicana de
Catalunya, també, ens sentim tan
ecologistes corn ningú ja que el que
clefensam es la nostra Terra i tot
el seu entorn.

Des d'E.R.C. ens sentim solidaris
amb els pagesos a l'hora de reivindi-
car els seus drets, a l'hora de &ma-
nar i aportar molts més ajuts i en-
fortir collaborant amb el que sia
amb la Unió de Pagesos.

Des d'E.R.C. volem incentivar tots.
aquells punts en concret que inci-
deixen en la consolidació del Fet
Nacional entorn deis Països Cata-
lans.

Ara ja podeu votar E.R.C., ens pre-
sentam per primera vegada a unes
eleccions a les Balears i Pitiüses per
recuperar la dignitat del nostre Po-
ble i per explicar el projecte de Yin-
clepencientisme per la via pacífica i
democratica. E.R.C. ens representa-
ra a Madrid. Sense claudicacions.
És el vot útil dels nacionalistes.
E.R.C. va a Madrid a fer una passa
niés en el cairn cap a la indepen-
dencia. Cap a la construcció d'un
país just i solidari en el conetxt de
l'Europa

(Passa a la pàg. 9)

Cartes al director
(Ve de la pàg. 5)

L'HORARI DE LES MISSES
Sr. Director:

A la majoria dels pobies de Ma-
llorca, quan es canvia l'hora, es can-
via també l'horari de les misses. Cer-
tament a Felanitx, som diferents en
tot, i no tan sols aguantam el ma-
teix horari durant tot l'any, sinó que
fins i tot hi ha esglésies —Sant Al-
fons i el Convent— que coincidei-
xen a l'hora de la missa vespertina..
Ara m'han dit que a Sant Salvador,.
enguany mantindran l'horari, a les
cinc!, quan sempre a l'estiu deien
Ia missa a les sis.

Ês això donar facilitats? Tots sa-
bem que l'horabaixa ara es mes
liarg, i ja surts de casa Ines tard, fa
claror fins quasi les deu i crec sin-
cerament que si es retardava l'hora-
ri la gent ho agrairia i, sobre tot,
pens que de cap manera haurien de
coincidir dues misses a les set.

Maria

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

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



Noticiari santanyiner
per Ramon Rosselló

I552.—Eren anomenats francs de la Gabella de la sal, les persones,
hospitals, monestirs, etc. que prenien la sal sense gravamen. Aquest any
hi trobam: «La devota de Nostra Senvora de Consolació de Santanyí, una
barcella». (ARM AH 927 f. 33). El 1569 prengué sal Francesc Llompart
prevere i vicari de Santanyí. El 5 de setembre Marti Oliver prevere i rec-
tor. El 14 desembre Pere Joan Vidal prevere i rector. (AH 930 f. 5v, 25
i 44)

1597.—La Procuració reial paga els jornalers de les viles que fan feina
a la fortificació de la murada de Ciutat. Santanyí hi té 2 homes que cobren
cl jornals a rat') de 3 sous i 6 diners. (ARM RP 2.478 f. 2v i 122)

1486.—Brega entre els Danús d'una banda i els Bramona de l'altra.
(ARM RP 3.622 f. 83)

DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde:

1.400.000 ptas.*
De 4 Puertas desde:

1.460.000 ptas.*
De 5 Puertas desde:

1.460.000 ptas.*

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

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

111111.11r ••.•...•...•.•.•.•.•.

JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

FELANITX 	 9

vida social
NAIXEMENTS

En Joan Vidal Perdió  i Na Mar-
galida AcIrover Marti, han tengut el
goig d'augmentar de família, amb el
naixement del seu segon fill que re-
bra el nom de Joan.

Enhorabona.

Na Margalida Mas Barceló, espo-
sa d'En Xavier Salva. Picó, ha donat
a Hum el seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Mariona.

Rebin els novells pares la nostra
felicitació.

La llar dels esposos Sebastia. Roig
Xamena i Barbara Coll Manresa,
.s'ha vist alegrat amb el naixement
del seu primer fill, una nina encan-
tadora, qui haura per nom Fran-
cesca.

Felicitam als nous pares.

Els esposos Rafel Sansó Joan i
Margalida Roig Salom, han vista
.augmentada la seva liar amb el nai-
xement del seu segon fill, un nin,
que rebrà el nom de Jordi.

Enhorabona.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, al Con-

-vent de Sant Agustí, reberen per
primera vegada l'Eucaristia, els
germans Jaume i Caterina Nadal Pe-
dregosa.

I el diumenge, a la Parròquia la
rebé el nin Magi A. Vicens Méndez.

També el diumenge dia 23, a Fes-

Ajuntament de Felan itx
ocios

eit.Ineltaills 1993
S'informa a totes aquelles perso-

nes que no figuren a les llistes del
Cens Electoral o si hi ha algun error
material a les dades d'identificació
personal (nom, llinatges, data de
naixement), que podran sollicitar
una Certificació Censal Específica, a
fi de poder emetre el seu vot a les
próximes Elcccions Generals.

Aquestes certificcaions es poden
sollicitai- al Negociat d'Estadística
d'aquest Ajuntament, i s'haurà de
presentar:
— Fotocòpia del D.N.I.
— Certificat d'empadronament.

Totes aquelles persones que es va-
ren donar d'alta en aquest municipi
amb posterioritat a 1'1 de gener de
1992, mitjançant el document de bai-
xa procedent d'un altre municipi,
hauran d'emetre el seu vot per cor-
reu al municipi de procedencia.

Felanitx, 25 de maig de 1993.

glesia parroquial de S. Esteve de Ciu
ladella, la va rebre la nina Maria An-
dreu Pascual.

Rebin la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.

NECROLÓGICA
El passat dia 18 de maig, entrega

l'anima al Creador a Palma, després
d'una breu malaltia i havent rebut
els sagraments, D.a Maria Puig Vi-
cens, Vda. de Ramis. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera especial
a la seva filla Catalina.

Esquerra Repu-
blicana...

(Ve de la pàg. 8)

E.R.C. representa l'esperit d'una
nova generació de politics, una no-
va generació vinculada als pactes de
la transició, que simbolitza el pro-
gressisme tolerant des d'un respecte
profund a les institucions democrà-
tiques. Que vol fer de la llibertat
d'elecció i de la protecció al medi
ambient punts basics de la conviven-
cia. Perquè es garantesqui la igual-
tat d'oportunitats entre homes i do-
nes i s'alliberi els joves de l'escla-
vatge del servei militar. Per fer nu
pais socialment just.

Les Dies necessiten una sortida
diferenciada a la criai i aquesta sor-
tida diferenciada passa per la conse-
cució del Concert Econòmic i l'am
pliació de les competencies del Go-
vern Balear. Perquè només amb ple-
nes competencies sobre eclucaciú,

l'INEM, infraestructures, habitatge,
turisme, etc., podrem donar una
resposta efectiva i global als proble-
mes de la nostra societat.

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

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

PERDUDA CUSSETA, aten per «Lin-
da», color negre, cames marron.
Sc gratificara la seva devolució.
Informació, Tel. 276101 o a la Po-
Jicia Local.

SE VENDE CASA EN FELANITX,
2 viviendas y cocheria para dos
coches.	 sólo 8 millones.
Informes, Tel. 582088.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático
• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo .ABS
• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multdución • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microfiltro de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
,rgetRik. CON ....ph

To'Npiclolw"

•F11111pAniir nu, global de la gama Asir, segun sersiones. Precto recontendado pm el fabricante (Peninsula Balearmb
I	 transporte. memo Impuesto de matrft ulacton. p.m, dt pre.entrcg, descuento prompt tonal incluttios.
Olcrtasalid, Jurante este me. para schnolos en sunk.

EN TU CONCESIONARIO OPEL

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

OPEL -€4
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Després del fam6s ¡ja! DE-
BAT ... Això ja 	 America. On jo
vaig procurar no seguir clel tot. Es-
tic embafat de tanta política, tanta
solfa... He llegit una bona notícia...
després de tantes i tantes de dolen-
tes... Al parèixer, el CELLER COO-
PERATIU de Felanitx tornara obrir
les portes. L'empresari Pau Ripoll
tie Binissalem, pel preu de 17 mi-
lions ha adquirit mitjançant la per-
tinent subhasta el nostre històric
Celler; a més haura de pagar 40 mi-
lions més a la «Caixa» per cancel-
lar la hipoteca que pesava damunt
aquest majestuós edifici que ja du
75 anys damunt les espatlles... To-
tes les impressions són de que «Bo-
degas Ropoll» tornarà fer vi, sota la
denominació «Vins de la terra del
Pla i Llevant de Mallorca». Aix6 es
una hum d'esperança pels conra-
dors de raïm felanitxers... La notí-
cia —axí a primera vista— no deixa
de ser bona...

• El jueves de la pasada sema-
na en la «Casa de Cultura» hubo la
anunciada ASAMBLEA EXTRAOR-
DINARIA del C.D. FELANITX. Pues
bueno, ya saben, una docena de asis-
tentes, no más. Y lo de siempre.
Que la Directiva actual que preside
MIQUEL OLIVER esta algo cansada
y que piensa dimitir, que si alguien
quiere asumir el compromiso de co-
ger las riendas es la ocasión, es mo-
ment() de formar una JUNTA GES-
TORA que planifique —a tiempo—
la venidera temporada, concertando
los fichajes, retenciones, etc... Pero
no va a cantar este gallo, porque al
parecer nadie quiere complicarse la
existencia... Así me imagino que la
actual directiva tendra que prose-
guir el año que viene para el bien
del fútbol felanitxer. Ah! el déficit
es razonable, dentro de lo que cabe.
Yo me entere de poquitas cosas por-
que —por falta de tiempo-L- apenas
estuve unos minutos en el acto.

• En 2." REGIONAL la liga si-
gue, ya en su climax y conclusión.
Los equipos locales aguantan el tipo
con más pena que gloria con resul-
tados muy irregulares... Por ejem-
plo el S'HORTA ante uno de los
grandes, el PLATJA DE L'ARENAL,
cayó por UNO a CERO, una derro-
ta muy honrosa, pero que no sirve
en absoluto para anotar ningún pun-
to en cl casillero y... Volvió a tro-:
pezar el ATCOS. PORTOCOLOM en
«Es Torrentó» ante el SENCELLES
empatando UNO a UNO, un resul-
tado que le puede costar caro. Mien-
tras, en esta ocasión, el CAS CON-
COS daba la talla y conseguía im-
ponerse por TRES a UNO al SANT
JORDI... Pero la verdad es que la
,espada de Damocles esta. sobre los

tres clubes felanitxers, ya que algu-
nos de ellos pueden verse descendi-
dos la próxima temporada, los últi-
mos resultados serán vitales para
evitar el drama.

• El amigo TONI CUENCA no
escarmienta según pude leer la pa-
sada semana en el diario «Baleares»,
en la sección SANCIONES DEL CO-
MITE TERRITORIAL. Dice así:
«Suspender por tres meses al pre-
sidente del PORTOCOLOM por in-
cumplimiento de obligaciones e in-
tento cle agresión a un jugador ri-
val...». Sobran comentarios. Ya te
dije Toni, con esta gente mejor ca-
liar, beber mucha tila y tener la pa-
ciencia del santo Job.

• Y seguimos en el planeta del
fútbol. Recuerdan que les conte que
el portero del ALBACETE, el fela-
nitxer tuvo en sus brazos al jugador
Rommel Fernandez mientras falle-
cía tras estrellar su coche contra un
arbol... Pues no gana para sustos y
disgustos. El otro día le tocaba a el
darse un castañazo contra unas ba-
rras de protección con su flamante
coche, un Toyota-Celica. A pesar de
lo aparatoso clel accidente sólo su-
frió diversas contusiones sin dema-
siada import ancia... ¡Menos mal!
No me extrañaría que los mandata-
rios del club albaceteño llegasen a
prohibir a sus jugadores conducir
todo tipo de vehículos. ¡Elemental,
querido Watson, elemental!

• Dissabte passat l'amic AN-
DREU RIERA reuní al «Bar/restau-
rant Can Bernat», alla a Cala Mar-
çal a tots els membres de «L'EQUIP
—A—». Un dinar bastant complet...
Ah! ja se que direu que com que
N'Andreu es politic i estam en
temps cl'eleccions, cercava els vots...
Iclá! no es això, perquè al «L'Equip»
n'hi ha de tots els colors, fins i tot
de verds... Així no sigueu mal pen-
sats. Com es natural, va pagar ell.
¡Faltaria més!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

SE OFRECE CHICA para guardar
niños.
Informes, Tel. 582781.

SE NECESITA ESTUDIANTE MA-
YOR DE 18 AÑOS, para guardar
dos niños, de 10 y 12 arios, en
Cala d'Or. Sólo julio y agosto, se-
manas alternas.
Informes, Tel. 296842 (noches).

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

Fútbol Sala

RESULTATS

C.D. Los Almendros, 3 -
APA C. S. Alfons A/Iliper Gigante, 1

VII DIADA FUTBOL IN1CIACIO

C.D. Alaró, 5 - C.D. Portocristo, 1

C.D. Portocristo, O -
APA C. S. Alfons A, 4
APA C. S. Alfons A, 0 - C.D. Alará, 1

Alevins. I Torneig Chant de Muro
C.D. Murense B, 4 -
APA C. S. Alfons/11. Gigante, 4

Copa Conselleria
APA C. S. Alfons B, 1 -
C.D. Son Ferrer, 5

Infantils. Play Off C
APA C. S. Alfons/H. Gigante, 4 -
Pol. Levante, 3

Cadets. Copa Conselleria
APA C. S. Alfons, 3 -
C.D. Son Ferrer, 5

C.D. Son Ferrer, 10 -
APA C. S. Alfons, 3

Setmana regular ja de final de la
Iliga.

L'equip d'Iniciació va caure dins
Son Rapinya, on un arbitratge ne-
fast i casolà brindà el triomf als ciu-
tadans, per be que els felanitxers no
afluixarcn i Alex Sibot marca un go-
las de bandera que deixa el públic
bocabadat. Jugaren, Muñiz, Xisco,
Leandro, Vidal, Andreu, Mas, Alex,
David, Sebastià, Corchado i Mateu.

La VII Diada d'Iniciació se cele-
bra a Alaró i el millor plantejament
dels alaroners els dona el triomf.
Amb el suport del CIM l'organitza-
ció foufou a càrrec del tandem COR-
CHADO-PEP. La classificació final
queda així: Ir. C.D. Alaró, 4 p. 2n.
Apa St. Alfons A, 2 p. 3r. C.D. Por-
tocristo, 0 p.

El combinat seleccionat per To-
meu Gari, ens dona la sorpresa
d'empatar a Muro, a l'important
Trofeu d'aquesta Ciutat. Gols de
Eva Sierra (2) i M. A. Barceló (2).
Aquest equip aleví jugarà ara amb
el Joventut d'Inca i de guanyar pas-
saran directament a la final. Juga-
ren: Martinez, David, Martin, Expó-
sito, Binimelis, Carolina i Eva Sie-
rra.

No tingueren sort eis alevins B i

perderen amb el Son Ferrer, i aixõ.
els deixa fora de la competició.
gol de l'honor fou marcat per Mar-
tin. Jugaren: Santi, Manuel, Ruben,
Vidal, Martin, Guillem i Valentin.
Avui dissabte a Cas Ferrer tindran
un dinar de companyonia i rebran
uns obsequis.

Caigué el Políg. de Llevant dins
Sa Mola. Un millor plantejament
ciels felanitxers els porta a guanyar
el títol de Campions del Play Off C.
Domingo, Páramo i Cira (2) foren
els autors ciels gols. Jugaren: Mu-
ñoz, Ricardo, Llorenç, Barceló, Jau-
me, Esteban, Pedro, Salvador, Fer-
nandez i Gori.

Els Cadets dc J.S. Picornell que-
daren eliminats pel C.D. Son Ferrer,
perdent per un abrumador 15-6. El s
gols en eis clos partits foren mar-
cats per Angel (2), Perellá, Juan
Vicente i Cañas, i completaren l'e-
quip Marc, Gari, Uguet i Alcán.

Escola de Futsal de Felanitx

Ag raiment
La família Ramis-Puig, da

-vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Maria
Puig Vicens i en la impossibi-
litat de correspondre-les totes
personalment, ho vol fer per
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 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 Lclo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Vespinos y Mobilettes varios
EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS VELOMOTORES

SIN RECARGO

Consúltenos 'precio

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

Acaba la lliga regular i comencen
els Torneigs de Festes
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C.D. Felanitx. Balanç esportiu de la
temporada 92-93

Pobre acomiadament

Claus ninn.:
I Jugador utilitzats; 2 Partits ju-

.gats; 3 Complets; 4 Gols; 5 Targes
„grogues; 6 Targes vermelles.

2	 3 	 4 	 5
Porters: (els gols son encaixats)

6

MATIES Roig 38 36 61	 5
(1	 gol a favor)
COSME Riera 2 1	 3 — —

_Defenses:
Biel SAMPOL - 36 20	 1	 8 —
Biel GELABERT 30 25	 5 —
Joan MAIM() 32 22 — 8 —
Sebastià OLIVER 30 20	 3	 5 —
_Mateu BORRAS 29 23	 5	 2 1
TONI Morales 21 13	 1	 5 1
Miguel RIERA 12 6 — 1 —
Jaume ROIG 11 8 — 3 —
JUANPE Muñoz (j.) I — — — —
PERE JOAN Sansó 3 1 — — —
Joan AZNAR 2 1 — — —
Mitjcampistes:
Tolo CALDENTEY 38 17	 5	 1 —
NICO Maimó 37 35	 8	 6 1
Miguel A. BORRAS 24 — 2 5 1
JUANAN Riera 18 4	 1	 4 1
ROGELIO Arenas 11 7 — 5 —
Fernando AZNAR 10 3	 1	 1 —
Biel PONT 9 4 — 1 —
JOSE Maestre 8 5	 3	 1 —
Isidro TERUEL 3 1	 1	 1 —
Jose A. ORTIZ 3 —
Pedro PUIGROS 1 —
Daventers
COSTA Gonzalez 33 18	 6	 3 —
FELIPE Risco 23 13	 4	 15 1
BASILIO Martin (j.) 18 9	 5	 4 —
ALFONSO Fldez. 17 7	 2	 3 1
TÕFOL Bennasar 16 4	 1	 2 —
Antoni NICOLAU 6 1 —	 1 —
FRANCIS Estévez (j.) 2 — — 1 —
TOTAL: 31 50 96 7

Claus: PJ partits jugats; G =
guanyats; E = empatats; P-= per-
dots; GF gols a favor; GC = gols
en contra.

GIMNASTICA ARTISTICA

«S'Algar», Subcampió
de Balears

L'equip benjamí del collegi S'Al-
gar de Portocolom, queda subcam-
pió de Balears clissabte passat a una
disputada final que se celebra al Pa-
lau !`.1u: -.1ci -,-,:_11 Palnia
amb participació de nombrosos gim-
nastes de Mallorca, Menorca i Ei-
vissa.

Francisca Bennasar, Elena López,
M." del Mar Oliver i Isabel Rosse-
116, defensaren els colors del seu
collegi en una magnífica actuació
que els proporciona aquesta bona
C lassificació.

En aquest campionat hi participa-
ren també altres nines i nins dels
collegis de Portocolom, Sant Alfons
i Joan Capó, obtenint també uns
bons resultats.

M.A.C.

SE VENDE CASA EN FELANITX,
2 viviendas y cochería para dos
coches. Por sólo 8 millones.
Informes, Tel. 582088.

C.D. Felcnitx PJ G E PGF GC Pts.
TOTAL 	 38 9 13 16 59 64 31 -7
1.a VOLTA 19 3 9 7 21 32 15 -3
2.a VOLTA 19 6 4 9 29 32 16 -4
A CASA 19 6 5 8 26 30 17 -21
AFORA 19 3 8 8 24 34 14+14
Entrenadors:
R. RAMOS 21 3 9 9 23 39 15 -5
Sebastia Bauçà
(HUSSY) 16 6 4 6 26 23 16 -2

Classificació final temporada 1992-
93: setze d'un total de vint equips a
Ia Primera Regional Preferent.

Elaboració: Sebastià Oliver

2.2 REGIONAL

PLATJA ARENAL, 1 - S'HORTA,
El S'Horta perde la oportunitat

d'aconseguir un punt important da-
vant un dels gallets de la categoria.
El S'Horta crea bastantes ocasions
de gol, amb remats al ilarguer de
Ian i Felix, però l'Arenal s'empra
amb molta duresa, ocasionant-los al-
gunes lesions. Volem destacar el de-
but a la porteria del jove Repiso.

Alineació: Repiso, Antich, Villa,
Barceló, Félix, Juli, Henrik, Lobato,
Fran (J. Binimelis 60), Ian i Carras-
co.

Demà diumenge a les 16 h. a Sa
Lleona, partit de fadrins contra ca-
sats i a les 18 darrer partit de higa
de 2.a Regional, S'Horta-La Salle.

CADETS

LLOSETENSE, 2 - S'HORTA, 3
Important victòria del S'Horta da-

vant un equip que des del moment
que començà a perdre actua amb
certa duresa.

BENJAMINS
S'HORTA, O - SELEC. BALEAR, 10

Partit amb motiu de les festes, on
la selecció Balear, amb els millors
jugadors de l'illa, demostra clara-
ment la seva superioritat. Per part
de la Selecció volem resaltar l'actua-
ció del felanitxer David Campos i
pel S'Horta la gran actuació del por-
ter Mas. Al final s'entregaren dos
trofeus donats per l'Ajuntament de
Felanitx.

FUTBOL.—PROXIMA JORNADA
REGIONAL.—JUV, BUNYOLA-

ATCOS. PORTOCOLOM.
«Sa Lleona»: S'HORTA - LA SA-

LLE.
LLUCMAJOR - CAS CONCOS.

Agradecimiento
La familia Torralha-Gonzá-

lez, ante los innumerables tes-
timonios de condolencia reci-
bidos con motivo de la muerte
de Juan Torralba Morales IT en
Ia imposibilidad de correspon-
derlos a todos personalmente,
quiere hacerlo a traves de esta
nota.

A todos, muchas gracias.

RESULTATS

Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42
SAN CAYETANO,	 43

Seniors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42
JUVENTUD MARIANA, 	 46

COMENTARI
No deixa molt bon gust la darrera

jornada de bàsquet celebrada a Fe-
lanitx en aquesta temporada. Dues
derrotes, a dos partits amb marca-
dors molt baixos. En el cas dels ju-
venils es tracta de la confirmació
d'una molt fluixa fase final, men-
tre que pels seniors masculins, re-
presentà la pèrdua de la categoria,
el grup A de Seniors. Fa un any ja
va ser la promoció la que els pro-
porciona l'ascens al grup A; ara han
baixat al grup B també mitjançant
la promoció.

El baix rendiment del JUVENILS,
a la 1.a part posa el partit en situa-
ció d'alarma. Si be en el segon
temps arribaren a igualar i, fins i
tot, a posar-se per davant en distin-
tes ocasions, per dos punts. Final-
ment foren derrotats, per un sol
punt, de la mateixa manera que ha-
guessin pogut guanyar.

El partit ciels SENIORS fou de
baixa qualitat, amb moltes errades
per part de tothom, i aquí cal in-
cloure-hi també els arbitres que tin-
gucren greus equivocacions, les
quals influïren en la marxa de l'en-
contre. En els primers 8 minuts els
sollerics s'avançaren fins a 8 punts
(10-18). La gran reacció de 14-0 i el
marcador ciel descans (26-23), feien
mirar amb optimisme el segon
temps. Peri.) en els primers 9 minuts
d'aquesta segona meitat no s'anota
cap punt per part del J. Cape i arri-
baren els nervis. Quan faltaven dos
minuts, amb avantatge local d'un
punt, encara aspiravem a la yid&
ria, peró un parell d'errades arbi-
trals acabaren amb les illusions.

ANOTADORS
Jul/mils: Caries Guerrero (14), R

Boyer (13), Cesar (5).
Seniors: B. Salva (14), Jordi (7),

C. Guerrero (7), Bernardi (5), Gas-
par (5).

AQUESTA JORNADA
S'acaben les competicions oficials.

Jo nomes queden en actiu els juve-
nils que despediran la temporada
en el pavelló dc Llucmajor.

FASE FINAL DE MALLORCA.
INFANTILS MASCULINS

(Promoció)
A Felanitx el dissabte dia 22, se

juga la fAsç semifinal, entre 8 equips
'dividitS en dos grups.

El Collegi Sant Alfons, represen-
tant felanitxer, tingué una excellent
actuació i acaba imbatud, si be, per
qiiestió del bàsquet-average, quedà-
segon del grup.

Resultats de l'equip de Sant AI-
fons:
La Inmaculada (Palma), 10 -

Sant Alfons, Pit
Beat R. Llull (Inca), 8 - S. Alfons, 24
Sant Alfons, 31 -

Jaume Fornaris (Son Servera), 5
CLASSIFICACIONS

GRUP A
1. La Inmaculada
2. Sant Alfons
3. B. Ramon Llull
4. Jaume Fornaris
GRUP B
1. Andratx
2. Sto. Tomas
3. F.J. Ballester
4. S'Auba

En la jornada de dissabte, dia 29,
també a Felanitx i a partir de les
9'30 h., els dos primers equips de
cada grup jugaran entre ells per de-
cidir els Hoes primer al quart. Els
classificats en 3r. i 4rt. hoc de la
primera jornada, s'enfrontaran pels
llocs 5?:: al 8è.

LARRY CISTELLES

3 2 1 0 73 21
3 2 1 0 65 23
3	 1 0 2 41 73
3 0 0 3 26 88

3 3 0 0 86 28
3 2 0 1 43 35
3	 1 0 2 37 47
3 0 0 3 15 71

Ajudem als nins de Búsnia Herzegovina
La guerra a BOsnia Herzegovina continua..
Necessiten medicines.
Ajuda'ns a recollir-les i nosaltres les hi durem.

ACUDEIX A L'APOTECARIA MES PRÓXIMA I T'INFORMARAN
PUNTS D'ENTREGA (fins dia 5 de juny):

Totes les apotecaries de Mallorca
- Palau de la Premsa (Palma)
- Poliesportiu Calvià
- Poliesportiu de Santa Ponça

Per a mes informació: Tels. 713465 - 715280 - 139139
Sortida 1'11 de juny d'un comboi cies de Palma amb destí I.R.C.

a Metkovic-Split.
Organitza: Associació de Joves Empresaris de Balears i «Con-

sultorio Costa Portals».
Collaboren: Collegi de Farmaceutics de Balears, Cooperativa

Farmacèutica, Conselleria de Sanitat, Ajuntament de Calvià, Ajun-
ament de Palma, «Grupo Serra», Transmediterrania, Graphis Publi-
citat, i Associació de Premsa Forana.

DONATIUS: «la Caixa» Ofic. 390 Compte 7365-51.



Partit Socialista de les II les
PSOE Balears - PSOE

ELECC1ONS GENERALS 1993
DILLUNS DIA 31

A les 5'30 del capvespre a la Llar del Pensionista

Xerrada col.loqui
A les 9 del vespre a la Casa de Cultura míting amb la inter-

venció de

Miguel Riera
CANDIDAT AL SENAT

Joan March
SECRETARI GENERAL DEL PSIB

(Després del míting es podrà seguir des del mateix local
el debat que oferirà TELE 5

DIVENDRES DIA 4
A les 9'30 del :vespre, al Café del Mercat

Sopar final de campanya
Reserva de places al mateix café

Autocares 3.1Ca1dentey, S.L.
UNIA FELANITX - PORTOCOLOM

Horari que regirà a partir del dia 1 de juny de 1993

DIES LABORABLES
Felanitx - Portocolom: A les 7, 9, 14'15 i 17 h.
Portocolom - Felanitx: A les 7'30, 9'30, 14'45 i 1730 h.

DIUMENGES I FESTIUS
Felanitx - Portocolom: A les 9, 12'30 i 17 h.
Portocolom - Felanitx: A les 9'30, 13 i 18'15 h.

Vedat de Son Proeng
JUNTA GENERAL

Es convoca als Srs. Socis a la Junta General ordinaria, que se
celebrara clema diumenge dia 30 de maig a les 10 del vespre, a l'Es-
cola de Son Prohens.

Durant la reunió se podran satisfer les quotes de la propera
temporada.

Tu que pots,
no t'ho perdis.

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

Llibreria RAMON LLULL ,hj or, 25 Ti.r)S0160

C 05 Let'
t:	 Y

,910- Liibals*
A vEurilso)
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Colon's a la Sala
lf.)Ut ENS COSTA ALS
FELANITXERS EL CONVENT'
DEL FUNCIONARIS.

LES INFORMACIONS FALSES.

Les darreres setmanes hem infor-
mat als felanitxers qué cobren els
funcionaris del nostre Ajuntament.
Cobren el que hem dit, perquè hi ha
hagut i hi ha uns politics (PP,
PSOE, Bono, UXD, AP, ...) que els
han posat aquests sous, en molts ca-
sos els més alts de Mallorca. A part
d'això, a l'Ajuntament de Felanitx
reina un conveni amb els funciona-
ris que també es el més ventajós de
Mallorca, ventajós pels funcionaris
s'entén, i que, com deveu saber, in-
clou posar barrams nous, ulleres de
les bones, ... el que cap treballador
pot arribar i que li costa'Cle Ia seva
butxaca un bon pico que ha de treu-
re del seu sou que tampoc es de la
gruixa dels funcionaris de l'Ajunta-
ment de Felanitx. El conveni que re-
geix també regeix perquè els politics
cl varen aprovar i l'any passat va
suposar la sustanciosa quantitat dc
8.475.000 ptes. repartides de la se-
güent forma:
• 1.100.000 ptcs. per barrams i ulle-
res per funcionaris i fills de funcio-
naris.

2.000.000 ptes. per jacs, camises,
gorres de plat, sabates, grillons
per la policia municipal.

875.000 ptes. per granotes, saba-
tes, camises, ... de la brigada.

1.500.000 ptes. d'aspirines i medi-
cament dels funcionaris.

2.500.000 pies. per coramina i me-
dicaments dels funcionaris jubilats.

Un altre capitol d'aquests que es
podria normalitzar amb la resta de
funcionaris de Mallorca i que només
esta en les mans dels politics el fer-

ho, per?) que tampoc volen arreglar
perquè només pensen en les elec-
cions i ara estan enfeinats en llepar
i rellepar per aconseguir els vots
necessaris per dia 6 poder seguir tu-
dant els diners públics i practicant
Ia corrupció.

Passant a una altra cosa, hem de
dir que el «Diario de Mallorca» va
fer una crònica sobre el darrer Ple
que es va aprovar el nou impost so-
bre els bens immobles: la contribu-
ció urbana. La crónica va ser reco-
llicla per la Televisió Fclanitxera i
déia que es va aprovar una pujada
del 50 % de la contribució i que Co-
loms no va voler votar. No es cert
que es pugin els arbitris els 50 %
perquè no es sap que canviarà de
la valoració del nou cadastre que
pel setembre ens regalaran. Com
que no es sap qué canviarà, no es
pot saber qué pujaran les contribu-
cions, o sigui que la votació del Ple
era del tot absurda perquè ningú
no sabia qué votava i a això, justa-
ment, la crónica no ho va recollir,
com tampoc va recollir el perquè
del no votar de Coloms una cosa
sense base real. Valgui l'aclariment
per la gent que es pogués alarmar
amb la falsa noticia que els arbitris
pujarien el 50 %.

SE NECESITA ESTUDIANTE ma-
yor de 18 arios, para guardar dos
niños de 10 y 12 años en Cala
d'Or. Sólo julio y agosto, semanas
alternas.
Informes, Tel. 296842 (noches).

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

SE OFRECE CHICA para guardar
niños.
Informes, Tel. 582781.

er"
Vaz

I ID
PSOE

LES ELECCIONS GENERALS
Miguel Riera, Candidat pel Partit

Socialista de les Illes Balears-PSOE
al Senat per la circumscripció de
Mallorca, va assistir amb tots els
candidats del partit a l'acte inicial
de la Campanya electoral que va te-
nir Hoc a Inca. Després d'un sopar,
que va reunir prop de cinc-centes
persones, va tenir Hoc un tinting
festa.

Divendres, dia 21, va participar a
un &bat que va esser oferit en di-
recte per la Televisió de Manacor
que compta amb la preséncia de re-
presentants del PP, el Partit Socia-
lista de Mallorca, Unió Mallorquina,
Esquerra Unida i els Verds. Aqucst
debat va esser ofcrit novament en
diferit l'endemà dissabte.

Els candidats socialistes varen
acudir als mercats de Ciutat cl pas-
sat dia 22 per repartir propaganda i
clemanar el vot als electors.

Diumenge, una representació del
PSIB-PSOE, convidada per l'organit-
zació, va assistir als actes de la Tro-
bacia dc les Cases Regionals. Joan
March, Secretari General del Partit,
els parlamentaris Francesc Obrador
i Josep Moll i els regidors socialis-
tes de l'Ajuntament varen felicitar
a la «Casa de Extremadura» per l'ex-
cellent organització de la diada.

Miguel Riera va acudir el dilluns
a Montuïri on varen tenir lloc diver-

sos actes, en ocasió de la celebraci6 •
del mercat setmanal, que varen aca-
bar amb un tinting amb cl candidat
al Congrés Antoni Costa i Biel Mira-
lles dc la mateixa localitat.

Dimarts passat els candidats so-
cialistes varen acudir a Portocristo
i dimecres varen dedicar el dia a
Sencelles.

LA CAMPANYA A FELANITX

Dilluns, dia 31, els candidats del
Partit Socialista visitaran la nostra
poblaciú i demanaran el vot als fela-
nitxers.

A les 5'30 del copvespre, a la llar
del Pensionista, hi haura una xcrra-
da-colloqui amb la intervenció del
candidat al Senat, Miguel Riera, que
fara una exposició del programa del
partit pels propers quatre anys i
contestara les preguntes que vul-
guin formular-li els assistents.

A les 9 del vespre, a la sala d'actes
de la Casa de Cultura, hi haura un
míting amb la intervenció de Miguel
Riera i Joan March, Secretari Gene-
ral del PSIB.

Després del tinting i en el mateixi
local podran seguir el debat que ofe-
rirà l'emisora de Televisió Tele 5.

Divendres, dia 4, a les 9'30 del ves-
pre, al Café del Mercat hi haura un
sopar fi de campanya al que podran
assistir-hi tots els afiliats i simpatit-
zants de la comarca.

L'Agrupació Socialista de
Felanitx informa




