
CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Avui dissabte, a les 21'30

A L'AUDITORI MUNICIPAL

el grup «Voramar Teatre» posarà en escena
l'obra d'Alfonso Paso

AI BENETA, !!
en versió molt lliure

Asoc. Premsa Forana

C/. Princesa, 24
07240 SANT JOANAny LIX

A5U1C)A
Núm. 2849 	 Wir

to, 	

Dissabte 12 de juny
de 1993

Preu: 85 Ptes.Medalla
«Ciutat de Felanitx d'interessos locals

S M,
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. :,04,160

Director: Bartomeu A. Pou Jaume Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

El PSOE guanya per quarta vegada 	 L'Ajuntament es fa càrrec del
les Generals y el PP aferma la sevi finançament de la Banda de Música

hegemonia a Balears
Amb un augment de participació el Partit Socialista de Mallorca amb

de 8 punts (863 vots, 71'55 % ), amb 311 vots, Izquierda Unida amb 248,
relació als comicis de 1989, sobre Esquerra Republicana de Catalunya
un cens superior només en 14 elec- amb 194, Centro Democrático y So-
tors sobre l'anterior, se celebra diu- cial amb 149, Els Verds, 120 i Unió
menge passat la jornada de les elec- Mallorquina, 117. Segueix l'Agrupa-
cions generals, amb el fi de desig- ción Ruiz Mateos amb 37 vots i cinc
nar el membres que hauran d'in-  formacions més de 10 vots per a
tegrar el Congrés dels Diputats i el sota.
Senat els propers quatre anys. A la llista del Senat, els candi-

El dia fou de clima benigne i va dats més votats foren José Carie-
transcórrer dins una absoluta nor- lias Fons (3.403 vots) i Jaime Font
malitat quant a qüestions depe- Barceló (3.293 v.) del PP, i Miguel
nents de la junta electoral local, Riera Nadal (3.039 v.) i Antonio
ara bé es plantejà com arreu de Garcias Coll (2.695 v.) del PSOE. A
l'estat, el problema de nombrosos considerable distancia se situen
electors que no figuraven al cens o Joan Mir Obrador d'ERC amb 252
hi_figuraven incorrectairjent. Aiguais.  vats, Joan Arbona Mas_1238) i Pere
casos es pogueren resoldre des del Sampol Mas (207) del PSM, Maria
poble mateix, però d'altres s'hague- Bonnin Cortès 200 i Miguel Angel
ren de traslladar a l'oficina del Cens Cabeza Rodriguez (174) d'Izquierda
Electoral de Ciutat on, donada la Unida, Jerónimo Alberti Picornell
proliferació d'irregularitats es co- (167) d'U.M., Magdalena B. Cirerol
lapsaren i només cinc d'una vinte- Golliard (128) d'Els Verds i Miguel
na de casos es resolgueren satisfac- Artigues Bonet (107) del C.D.S,. La
tòriament. També hi ha persones resta queden per a sota dels 100
que no acaben d'entendre la mecà-
nica electoral la qual cosa és causa
de vats nuls. Aquests foren només
37 a les urnes del Congrés, per?) a
les del Senat, arribaren a 250, el
que respon a la major complexitat
de les darreres.

I passem als resultats, uns resul-
tats concordants amb la tónica de
Balears, en termes absoluts, clara- El Servei d'Obres Hidràuliques
ment proclius a la formació conser- de Balears està reformant aquests
vadora del Partit Popular: dies, el pont de l'avinguda dels ta-

Aixi la candidatura més votada marells de Portocolom sota el qual
fou la del Partit Popular, amb 3.888 desaigua el torrent de Ca N'Alou.
vots (49'73 %), seguida del PSOE	 Per aquest motiu, el transit s'ha
amb 2.622 (33'54 %) i ja dins un desviat per darrere les cases d'a-
nivell sensiblement més baix figura questa avinguda.

Tret de dues qüestions, una refe- prés. El punt s'aprova amb els vots
rent a l'assumpció per part de l'A-  del grup governant, abstenint-se la
juntament de les despeses de la resta.
Banda de Música i una altra relati- 	 A l'apartat de precs i preguntes

.va ,a1 pla d'equipaments esportius Tomeu Obrador s'interessà per la
del CIM, les quals resultaren con- situació legal dels camions de l'em-
trovertkles, la resta de punts que presa de recollida de ferns (tarja de
integraren l'ordre del dia de la ple- transport, i per la del complexe ho-.
naria ordinaria de dilluns passat no teler de Sont Vent. També demana
foren polèmics i es resolqueren gai- explicacions sobre els criteris de
rebé sense objeccions, i un que feia neteja d'abocadors i per últim es
referència a la modificació del Re- queixa de la manca d'informació a
glament d'Honors i Distincions fou la Corporació per part del Batle. I
deixat a sobre la taula, d'acord amb digué per exemple que no havia in-
el parer de tots, per tal de ser ob- format del pagament per part de
jecte d'un estudi més acurat. Vall d'Or dels 50 milions que de-

Cal assenyalar l'actitud distendi- vien a l'Ajuntament tampoc no s'ha-
da del Batle al llarg de la vetllada, via informat del pagament d'una
que només hagué d'intervenir amb factura de 2 milions i busques per

• energia per apaivagar els ànims en un contenciós provocat a causa
tines discussions entre el regidor d'un error de l'anterior secretari ni
Juan Ruiz i alguns membres de l'o- de la situació en què es troba la
posició. Fou arran de la inclusió de declaració de l'edifici del Celler
dues obres en el Pla Territorial d'E- Cooperatiu com a 136 d'interès cul-
quipaments Esportius del CIM, el tural.

Aquestes obres són una graonada
pel camp del Torrentó i una pista

termini del qual ja ha expirat. LA 
PLENARIA EXTRAORDINARIA

DE DIA 1
de futbolet per Cas Concos. Succes- 	 Dia 1 de juny se celebra sessió
tivament Paco Garcia, Antoni Na- plenaria extraordinaria, a la qual
dal, Tomeu Obrador i Miguel Riera s'adjudica l'explotació de les plat-
tercejaren en l'assumpte i en sinte- ges del terme i s'acorda rescindir
si acusaren els governants d'impro- totalment els contractes amb l'em-
visació. Argumentaren la manca de presa Mallorquina de Contratas
planificació esportiva: sondeig de —que com sabeu féu fallida— de
preferències, necessitats immedia- les obres del mercat i d'algunes mi-
tes, projectes futurs, etc., així com llores de Portocolom.
la desidia que suposa no tenir a 	 Las platges foren adjudicades per
punt uns projectes per respondre a les quantitats següents:
l'oferta que anualment fa el CIM 	 S'Arenal de Portocolom, 1.502.500
indefectiblement. Finahnent s'apro- ptes.
\TA presentar les 2 obres esmentades 	 Cala Serena, 1.124.000 ptes.
només amb els vots del grup gover-	 Cala Mitjana, 354.000 ptes.
nant, per 136 que el PSOE justificà 	Cala Sanau, 2.410.000 ptes.
la seva abstenció i CALS la seva	 Cala Ferrera, 3.500.000 ptes.
oposició per mor del procediment,	 Cala Marçal, 5.005.001 ptes.
que no pas per la naturalesa dels
projectes.

L'altre punt polèmic fou el que
es formulava a l'ordre del dia com
a «pronunciament de la Corporació
d'assumir com a pròpia l'activitat
cultural de música». Això, traduit
al llenguatge pla, volia dir que l'A-
juntament proposava una fórmula
per assumir el finançament de la
Banda, i amb el fons de la qüestió
tots hi estaren d'acord, però no
amb la provisionalitat de la solu-
ció. Així ho manifesta M. Riera, i
T. Obrador i A. Nadal retregueren
Ia falta d'informes juridic i econò-
mic. Catalina Picó insisti en que
s'havia d'acceptar la solució mal-
grat el seu caràcter d'assaig ja que
es disposava dels doblers i que ella
tenia clar el que s'havia de fer des-

vots.
(Passa a la pàg. 5)

El pont del Pla
de Sa Sínia

°An ATLETISME

Sebastià Adrover, 15è al
Campionat d'Europa de
Veterans

Una vegada més l'atleta felanitxer
del Club Opel, Sebastià Adrover,
aconseguí una excellent classifica-
ció a una prova europea, el cam-
pionat d'Europa d'atletes veterans
celebrat a Upice (Txecoeslovaquia)
el passat 29 de maig.

En un recorregut molt dificultós
tant per les condicions meteorológi-

(Passa a la pàg. 8)
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INFORMA

SA NTOALAJL

Dis. 12 St. Onofre
Diu. 13 St. Antoni de Padua
Dill. 14 St. Anastasi
Dim. 15 Sta. Miquela del SS.
Dim. 16 St. Francesc de Regis
Dij. 17 St. Gregori Barbarigo
Div. 18 St. Leonci

LLUNA

Quart minvant dia 12

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx Palma: Dies feiners
R les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
titis, a les 8, )4 	 19 h

Patina • FelanItx des de l'esta-
c16: Dies feira rs, les 8 (excep
te dissabtes) 9,33, 13 1545 s 1930
n. Diumenges i festius, a les
d,30, 15.45 i 2( .:10 h.

Felanitx-Poriveotom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fe i-
ners, a les 730, 9'30, 14'45 i 1730
h. Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

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

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

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

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

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

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

Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc
GayaMelis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambula.ncies

581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències
Guardia Civil
Servei de grua
Centre primers aubclis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222 1
errnet. francisco Clapés, Teatí

va inorir en el Santuari del Castañar de 11i.jar (Salamanca) el passat (lia 16 da maig,
a 6 -1 anys, &Mat i	 de prolessió religiosa.

Al eel sia

La Comunitat de PP. Teatins i familiars vos agrairan l'assisti•ncia a la Missa-sufrogi que se
celebrara demi' diumenge, a les 11 .:l0 del mati, a l'esg16sia de Sant Alfons.

maria Vidai Obrador
Vda. de lateu Cladera Palmer

va morir a Felanitx, el dia 7 de juny de 1993, a l'edat de 88 anvs,
havent rebut els sauts Sagraments i la Renedicci6 Apostòlica.

Al eel sia

La seva germana politica Magdalena Jaunie; nebots, Damia, Pedro i Salvador Vidal Jaunie
i Damia Vidal NIuntaner; nebodes politiques, cosins i els nitres parents vos demanen que volgueu
tenir-la present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Jaunie I, 4 - ler.

2 	FELANITX

FE LAN1TX
:.;conzinari d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

INCENDIS FORESTALS
Es recorda a tots els ciutadans la

necessitat de prendre mesures per
evitar incendis, a causa de la peri-
llositat que comporta el temps es-
t ittenc.

Limbe es recorda cl següent:
— L'estricta prohibició d'encen-

clre foc a zones de muntanya o prop
de pillars o garriga des de maig
fins a octubre.

— Prohibició de cremar rosions
tot el terme municipal.
— Estricta aplicació de la Llei

d'Incendis Forestals pel que fa a la
prohibició de pasturar a zones cre-
mades.

Totes aquelles persones que ten-
guin la necessitat de cremar ros-
tolls, etc., s'han de dirigir a la Con-
selleria d'Agricultura i Pesca del Go-
vern Balear, Cj. ciels Foners, 10, de
Palma de Mallorca, o be al telèfon
176125.
FEDERACIÓ BALEAR D'ESPORTS
DE MINUSVALIDS

La iniciativa Horizon-82 del Go-
vern Balear, ha comunicat als Ser-
vcIs Socials - d'aquest Ajuntament
que el proper mes de setembre co-
mmçara, a la Federació Balear (l'Es-

rts de Minusvalicls, un curs de pe-

riodisme en l'esport adaptat anome-
nat «PODEMOS».

Aquest curs esta inclès dins la
iniciativa europea Recursos Hu-
mans HORIZON, i va dirigit a mi-
nusvalids físics.

La metodologia emprada per a la
impartició del curs consisteix en ex-
plicacions teeirico - practiques de
quatre blocs: informàtica, fotogra-
fia, psicologia de la comunicació i
teoria de la comunicació. La seva
duració es de 250 hores, a raó de
quatre hores (harles.

Eis requisits necessaris per poder
accedir al curs són els següents:

— Estar en situació d'atur.
— Estar empadronat a un muni-

cipi de les Illes Balears.
— Tenir nacionalitat d'un país de

Ja CEE.
Per a mes informació podeu tele-

rouai- a la:
FEDERACIÓ BALEAR D'ESPORTS
DE MINUVALIDS, Tel. 411449.
FIRA NAUTICA
D'EMBARCNCIONS D'OCASIÓ

Aies que ciels dies 2 al 4 de juliol
Sc celebrara a Portocolom l'esmen-
tada mostra, es recorda a tots els
rarticulars o entitats interessats en
vendre alguna embarcació d'ocasió,

Ajuntament de Felanitx
ANUNCI

Fins el dia 22 de junv sert temps
per a la presentació d.ofertes,

optant a la contraetaei() direeta per
a la concessió d'instaLlacions i
veis al parc municipal de la Torre.

L'expedient es troha de manifest
al negoeiat de contraetació.

El que es fa 	 per coneixe-
ment dels possibles intercssats.

Felanitx, IO de jimv de 1993
El Batte,

iliztonio Grimait Mas

Creu Roja
Espanyola

SI TENS TEMPS DISPONIBLE!
SI VOLS DONAR UN COP DE MA!
SI VOLS COL.LABORAR AMB

LA CREU ROJA!

FES-TE'N VENTE
VINE DIA Il DE JUNY A LES
1930 H. A LA CASA
DE CULTURA
T'INFORMAREM DE TOT
EL QUE POTS FER
ANIMA'T S.! T'ESPERAM!!

nue podran tenir-la amarrada gra-
tuïtament al moll de la mostra, co-
municant-lo al telèfon 580051.

1



Bonaventura Grimait Roig
va morir a Caubet (Palma), dia 9 de juny de 1993, a l'edat de MI anys,

havent rebut (»Is stints Sagraments i la Benedicció Apostillica.

Al eel sin

El seu espès Nlare Bouet Grimalt; fills Mare, Josep, NIaria (Reliiosa Franciscana),
i Bonaventura; fills politics Margalida Mainuí, Antilnia An  Bigo i Joan

Torrens, nets, renéts, fillol Miguel Alou; germanes Catalina i Maria; germans polities, nebots,
eosins i els nitres parents VOS demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria; C. Des Puig, 1 S'HORTA1

FELANITX

Tombats a la molsa

Perdre la ilengua (2)
Un dels principals ambits on s'ha de lluitar per tal d'aconseguir que

veritablement el cata] a arribi a tenir una situació de normalitat a la 'ros-
tra terra, Os el dels mitjans de comunicació; premsa diaria, premsa periò-
dica, radio, televisió i publicitat.

Actualment s'editen a la ciutat de Palma cinc diaris, tots ells escrits en
llengua espanyola, llevat de collaboracions, articles i cartes al director
rues o menys esporàdics. No es pot esperar massa de les empreses que
dirigeixen aquestes publicacions, mes preocupades pel mercat publicitari
que per temes lingüístics, cosa ben lógica, per altra banda, quan s'acimi-
nistra un diari amb criteris purament mercantilistes.  L'absència d'un diari
escrit en català sembla que ja no escandalitza ningú, després d'algun que
altre intent (La Veit de Mallorca) de rompre el monopoli

Sempre s'ha utilitzat l'argument de la rendibilitat, en base a la publi-
citat i a la difusió, corn a justificació a la manca de decisiú per treure al
carrer un diari escrit en llengua catalana. Aquest argument, tanmateix,
queda sense fonament quan comprovam que ja fa molts anys que s'edita
a Mallorca un cliari escrit totalment en ilengua anglesa (el Majorca Daily
Bulletin) amb un tiratge de quasi 4.000 exemplars diaris. Tal volta un dia-
ri per a totes les Tiles escrit exclusivament en Ilengua catalana no tendria
un minim de 4.000 lectors? Tal volta cl mercat publicitari no respondria
a aquest reclam? Tal volta hi ha qui pensa seriosament que un diari escrit
en catal à no podria competir amb eis altres? ¿Per que la premsa diaria
escrita en català sí que ha funcionat a Catalunya i aquí sols ha quedat
reduïda a un intent? Prenguem com a exemple Ia ciutat de Girona, la seva
comarca (124.000 habitants) i el seu ambit d'expansió natural (comarques
properes: 400.000 habitants, aproximadament). A Girona s'editen en català
El Punt (16.000 exemplars diaris) i el Diari de Girona (7.000 exemplars);
als quioscs, endemés, aquests dos diaris gironins han de competir amb
altres diaris escrits igualment en Ilengua catalana, com l'Avui, el Diari de
Barcelona i, ara darrerament, El Nou Diari, així com cls escrits en llengua
cspanyola, editats a Barcelona, com La Vanguardia, El País-Catalunya o El
Periódico de Catalunya.

Que es el que impedeix la sortida d'un diari en llengua catalana a les
Dies Balears i Pitiüses? ¿Són motivacions  econòmiques o politiques, o sim
plement conformisme, claudicació, sotmetiment i resignació lingüístics?

El trencament del monopoli lingiiístic de la premsa diaria a Mallorca
les Pies podria venir per diferents camins:

— Presa de consciencia dels diaris que ja s'editen a Catalunya (Avid,
Nou Diari, El Punt), amb edició especifica per a les les, cosa poc pro-
bable per altra banda, perquè al continent hi ha menys interès pel que
poguem fer a les Dies, del que es pensen els anticatalanistes de torn.

— Conversió al català d'un dels diaris que ara s'editen a Palma.

— Recuperació del projecte de La Veu de Mallorca, o de qualsevol
altra iniciativa dirigida a treure al carrer un diari en llengua catalana.

— I, finalment, el més agosarat fer les inversions precises per con-
vertir la Prcinsa Forana de Mallorca, que ja compta amb una infrastruc-
tura, en un cliari comarcal, que, en un futur no massa Ilunya, pot arribar a
«conquerir» el mercat de la premsa a Palma (així comença ja fa anys El
Punt Diari).

Sense premsa diaria esta clar que el nostre futur lingüístic esta greu-
ment hipotecat. Ës qüestió, per tant, de no perdre l'oportunitat de treure
un diari en Ilengua catalana. Aquells que ho Poden fer, que es posin mans
a la feina, si es que realment estan interessats en el projecte.

Antoni Roca

Projecte d'un sínode thocesà
Di ll uns dia 7 de junv a les 930

chi vespre, tingu6 Hoc l'anunciada
xc rracia informativa ciel Vicari Ge-
m_ral de la Joan Bes-
tard i Comas sobre el projecte d'un
sit -lock a la nostra esglesia de Ma-
llorca. Hi eren convidais els seglars
dels arxiprestats cle Felanitx, Petra
i Manacor. L'acte, que en un prin-
cipi s'havia previst celebrar a la
sala vermella de la rectoria va te-
nir Hoc clins la rnateixa esglesia par-
roquial, clegut al nombrós públic as-
sistent (unes 120 persones) que des-
borcla les previsions clue en un pri-
mer moulent s'havicti fetes.

Al llarg duns 30 minuts llargs Mn.
Bestard tracta d'explicar el que vol
dir un sínode, i explica el projecte
basic que, en principi te embastat
el conseil episcopal respecte d'a-
quest sínode.

Tot havia començat uns mesos
abans, quan dia 26 de febrer d'en-
guany el nostre bisbe Teodor for-
mulava a tota la diòcesi aquesta
pregunta: «ts aquest el moment
oportú per celebrar un sínode a la
diòcesi de Mallorca?».

Per centrar un poc el tema el Vi-
cari General parla durant uns 15
minuts sobre el misteri de l'Esglé-
sia i el sentit de responsabilitat
dins la mateixa.

Finalitzada l'exposició Mn. Bes-
tard va convidar els membres dels
tres arxiprest as a reunir-se per
grups per tractar de contestar a
clues qüestions prèviament formu-
lades:

—Veim necessari i convenient po-
sar en marxa un sínode i per que?

—Triar dos temes (maxim tres)
prou importants pels grups com
per esser tractats i reflexionats a
nivell de sínode.

Una vegada consensuades les con-
clusions a les que s'havia arribat
es torna reunir l'assemblea i els
portaveus ciels distints grups Ilegi-
ren en forma resumida les resolu-
cions adoptades.

Nomes un arxiprestat: el de Ma-
nacor objecta en contra de la con-
veniencia de dur endavant un sino-
cte adduint que, al seu cntendre, ha-
via mancat informació previa, que
la trobaven una clecissió molt preci-
pitada i que veien molt difícil en-
trar en una dinàmica de creació de
nous grups de feina quan de fet

El dia del Corpus, des dels seus
inicis ha estat el dia cie l'exaltació
de l'Eucaristia.

L'Eucaristia es el memorial que
ens va deixar Jesús per quedar en-
tre nosaltres. Ês el cos i la sang cic.
Crist que ens alimenta, ens clána
força i ens salva.

el centre de la nostra creen-
ça. L'Eucaristia aviva la nostra es-
perança i ctis unifier' a tots en Jc-
sucrist.

D'aquí la gran importancia cle
l'esdeveniment que s'acosta: el XLV
Congrés Eucarístic Internacional.

Pot esser molt gran la influencia
que tengui aquest per a remoure
unes conviccions, potser endormis-
cades, sinó és que abandonades,
produint un despertar que illumini
un camp oblidat i confirmi el sen-
tit de la presencia de Crist en l'Eu-
caristia i la seva identificació amb
nosaltres.

Perú tota aquesta grandesa que
Du ens ha donat, tendria un pobre
significat si no havia de ser profi-
tós, si no motivas una profunda so-
liciaritat entre tots els homes en la
recerca de la justicia i la caritat.

Aquest ha de ser el nostre com-
promis en aquesta festa del Corpus,
preparació d'aquest Congrés, al peu
dc Jesús Eucaristia, en l'AcioraciO
Nocturna que se celebrara avui dis-
sabte a les 10 de la nit a la capella
de les Germanes de la Caritat, a la
qual tots hi sou convidats.

Una adoradora

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

SE NECESSITA JARDINER amb
experiencia. Amb referencies.
Informació: Tel. 643169 (de 19 a
21 h.).

AUXILIAR ADMINISTRATIVA, con
nociones de ingles, busca trabajo.
Oficina, dependienta o guardar ni-
flos.
Informes en esta Admón.

els custava tant reunir els seus
grups ja constituits.

Els arxiprestats restants (Petra i
Felanitx) s'inclinaren per un sí
projecte i coincidiren en subretxar
el tema de la catequesi d'adults,
molt necessària, al seu entendre, i
certament ms necessaria que la
d'infants.

A l'acte hi foren presents el Vica-
ri Episcopal de la IV Zona Mn. Ra-
lei Umbert i el nostre arxipreste
Mn. Miguel Serra, que en un mo-
ment determinat aprofita per salu-
dar els assistents.

Tot acabir amb ii ii senzill ref rige-
ri compartit entre tots a les depen-
dencies de la rectoria.

En propers números d'aquest set-
manari, tornarem, si Du vol, so-
bre el tema.

G. B.

El Corpus i
el Congrés Eucarístic
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Fi de curs al col.legi -Joan Capó»
El programa d'activitats a cele-

brar amb motiu del fi de curs 92-93
es el següent:

DiIlims dia 14, al mati, actuació
del Cor del Collegi i del Grup de
Teatre a l'Auditori Municipal, per a
tots eis alumnes El vespre es repe-
tiran ambdues actuacions pels pa-
res, mares i públic en general. Hi
esta tothom convidat.

Dimecres dia 16, • al pati del col-
legi, a l'horabaixa, celebració de
proves esportives i exposició dels
treballs realitzats durant aquest
curs en els diferents tailers que
s'han fet: de labors, papiroflexia,
informàtica projecci6 també
d'un video d'activitats pels pares,
LiUMITCS i professors.

Dijous dia 17, al Parc Municipal
de la Torre, a les 20 h., Festival de
Fi de Curs a càrrec dels alumnes
del centre.

Patrocina aquest programa l'As-
sociaci6 de Pares d'Alumnes i es du
a terme gracies al treball de l'equip
directiu, professors i la mateixa
A.P.A.

Concert de la Cori de Felanitx a
Portocolom

Dissabte que ve, dia 19 de juny,
l'esglesia del Carme de Portoco-

lom, després de la missa de les 8
del vespre, la Coral de Felanitx oft-
rira el tradicional concert de prin-
cipi d'estiu.

Els mestres de 2n curs de reciclat-
ge de Català visitaren Felanitx

Dssabte passat els professors
d'EGB que han seguit el segon curs
de reciclatge de Català i dins el pro-
grama d'activitats pedzigègiques re-
lent al coneixement de la part fo-
rana, dedicaren una jornada —la
gtarrera del curs— a la nostra po-
blació.

Sota el guiatge del professor Gas-
par Valero, de la Universitat dc les
IIles Balears i amb la inestimable
collaboració de les professores Mar-
galida Adrover de l'escola S'Algar
de Portocolom i Apollônia Barceló,
de l'Institut Na Came1.1a (Nlanacor),
uns setanta mestres visitaren els
llocs mes relevants de Felanitx.

Els va rebre Mn. Pere Xamena
qui els feu de mentor a les visites
que feren a l'església parroquial, la
Casa de Cultura, el Convent dc Sant
Agustí i la Fundació Mn. Cosme
Bairça.

Avui teatre a l'Auditori
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, la companyia Voramar Teatre,
posara amb escena l'obra original
d'Alfonso Paso, «Ai Beneta», amb
adaptació molt lliure.

Associació Tai Chi Taoista
ASSOCIACI0 NO LUCRATIVA

Demà diumenge dia 13, de 10 a
13 h., a l'Escorxador Vell, hi haura
un intensiu obert per a principiants
de la comarca.

De S'Horta
La Comissió de les festes de

S'llorta vol agrair ais alurnnes del
Taller-Escola d'Andreu Maim6

exposició que ens oferiren
durant les festes, per la qual els fe-
licita sincerament.

Rafel Roig Grimait

-Ses Portes» a la VIII Mostra del
Comerç, la Indústria i l'Artesania de'
Manacor

La indústria felanitxera «Ses
Portes, S. L.» va ser present la set-
mana passada amb els seus fabri-
cants en P.V.C. i alumini, a la VIII
Mostra del Comerç, la Indústria i
l'Artesania de Manacor, on tingue-
ren una excellent acollida entre els
visitants els treballs exposats per
aquesta empresa.

Ens alegram de que una firma lo-
cal assolesqui exit dins la zona per
la bona qualitat dels seus fabricats.
Enhorabona.

Llar de la Tercera Edat - losers°
BALL.—Dimecres dia 16, a les 17

h. a la Llar, ball amb l'orquestra
NILA'S. Patrocina «la Caixa».

EXCURS10.—Dimecres dia 23
ex.:ursi6 a la Calobra. Sortida amb
autocar a les 9 del matí. Després de

sortida en barca cap al Port
cic Sóller i tornada amb autocar a
Felanitx. Preu, 1.800 ptes.. (subven-
cionat). Inscripcions, els dies 18, 19
i 20, de 10'30 a 12 bores. Places li-
In i ta des.

CURS STUDIA
Creuada de l'Amor Divi

RECES ESPIRITUAL

Avui dissabte dia 12 de juny
a les 5 del capvespre, al collegi de
Sant Alfons, sota la direcció del P.
Antoni Oliver Monserrat, C.R., hi
haura un reces espiritual que versa-
Tit sobre el tema «El Cos i la Sang del
Senyor . l'Eue:iristia, realitat i !wore-
cia del Ilegne». DesprCs de l'expo-
sició del P. Oliver, discussió en grup
i posada en cornú. A les 7, a l'Esglé-
sia cie Sant Alfons, Eucaristia del
Corpus, titular de la Creuada

Es convida ben cordialment tot-
horn i singularment els Creuats i
membres del Curs Studia.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTIVITAT DEL CORPUS
Dema diumenge, a les 7 de la tar-

da, Missa solemne, amb motiu de la
festa del Corpus. A continuació Pro-
cessó, que recorrera Cis carrers de
costum. Es convida a participar-hi
tots els feligresos, homes, dones, jo-
ves-i infants. Hi haura ciris.

ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
Demà diumenge dia 13, la missa

de les 11'30 del mati, sen'A en sufra-
gi del germa Francesc Clapés, mort
rccentment a Bejar (Salamanca).

Cinquè Aniversari del Club Parroquial
Gavina-MIJAC

Avui dissabte dia 12, a les 22 h., Tot seguit inauguració de l'expo-
al pati de la Rectoria, concert de la sick) del CINQUE ANIVERSARI,
Coral Juvenil de la Parròquia i del que restara oberta el diumenge dia
Quintet «Ciutat de Felanitx». 13, (le 18 a 21 hores.

(‹Ja fa cinc anys»
Grup «Gavina» -

Adéu, adéu siau... ja fa cinc anys,
cinc anys que x'enim i disfrutam.
Diversió i amistat, tots han estat
acompanyants en aquests cinc anys.

Felanitx

1.—Un allot vos obrirà
els dos ulls si l'escoltau,
si jugau amb ell vos n'adonareu
de lo que es estimar
i de lo que es disfrutar
si podeu, no ho dubteu, jugau amb . ell.

2.—Hem jugat i hem rigut,
i hem pogut fer amistat,
es temps que hem aprofitat!
Ens trobarem ben aviat,
en es campament mos veurem
i alla sí que de veres riurem.

3.—Sorpreses i illusions,
diversió i amistat
esperam que hagueu trobat.
Ara vos volem dir adéu
malgrat sia per un instant,
amb aquesta cançó ho intentam...

Lletra i adaptacions musicals: Joan Oliver i Lluís Vaguer.

Sol Mastines - Sol Chihuahuas
*** SUP 	 ***SUI)

07689 CALAS DE MALLORCA - MALLORCA - BALEARES
Tels. (71) 833001 - 833125 Fax (71) 833019

Les ofrece nuesto

SABER HACER
BODAS
COMUNIONES
COMIDAS DE TRABAJO

ESMERADA CALIDAD SERVICIO EN MESA 0 BUFFET.
EN UN MARCO INCOMARABLE DE JARDINES, PISCINAS.

AL LADO DE NUESTRO MAR.

Para los pequeños tenemos.
— PARQUE INFANTIL
— MINI CLUB CON ANIMACION
— BUFFET ESPECIAL PARA PEQUEÑOS

SERVICIO GUARDERIA

VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y PIDANOS MAS
INFORMACION SIN COMPROMISO

(abierto del 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE)

Sol Hoteles
N" 1 bajo el sol

informació 



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	 'r

PAELLAS, PIZZAS, CARACOLES, ARROZ BRUT, FIDEUA, etc.

1918
Gener, 1.—Entra batle D. Salvador Valls de Padrinas.
Gener, 2.—Comença la preclicació de la Missió.
Gener.—L'esglúsia s'ompl de gum a gom en els actes de la Missió.
Gener.—La companyia de sarsuela que actua en el tcatre principal

ha hagut dc suspendre les funcions per falta de públic, perquè la gent
no va de teatre en temps de missió.

Gener, 13.—Acaba la Missió predicada pels pares Jaume, Rosselló
Miralles dels SS. CC.

17.—Festa dc Sant Antoni. Canta l'ofici l'orfeó del Cercle Re-
creatiu.

Gener, 20.—Festa de Sant Sebastià. Predica D. Joan Rotger, profes-
sor del Seminari.

Gener.—Collocaren la creu de terme a l'entrada del Port.
Gener.—Les subsistències pugen. La earn va a 2 pessetes el quilo,

Farr-Os a 0'75 el quilo i la farina a 6'25 els 10 quilos.
Gener.—Pluja del mes, 42 litres.
Febrer.—Mn. Gabriel Adrover va ser nomenat vicari de Cas Concos.
Febrer, 13.—Dimecres de cendra. Predicaratla quaresma D. Antoni Ar-

t igues.
Febrer:—Piúja, 37 litres.
Marc.—EI teatre Novedades (a) Gurugú, ja no funciona.
Marc, 19-20.—Quaranta bores i festes de Sant Josep i de la Mare de

Déu dels Dolors.
Marc, 26.—Dimarts sant. Primera comunió dels nins i nines.
Marv—Han tallat els cipressos del Calvari.
Marc.—Pluja del mes, 97 litres.
Abril, 7.—Diumenge de l'Angel. Festa a Sant Salvador. Beneiren uns

quadres de l'Anunciació i de l'Assumpció de la Mare de Déu del pintor
Font.

Abril.—Queda installada una fabrica de ciment de Bartomeu Alza-
mora i Pere Muntaner.

Abril, 11-13.—Tridu de preparació per a la Visita Pastoral. Predicà el
P. Antoni Thomas.
• Abril.—Pegaren tres llamps a Sant Salvador, hi hagut  un petit in-

comenta per tot el poble, el furt d'unes 200 pessetes eri .

el despatx de l'agencia Gomila i Vadeli del carrer de la Mar.
Abril.—Els ametllers terbm molta goma. •
Abril.—L'Ajuntament te sollicitat la creació d'escoles nacionals a Es

Carritx6 i en es Port.
Abril.-0E1 Felanigense» es publica en un sol full per falta de paper.
Abril, 13.—Arriba cl bisbe Domenech per fer la visita pastoral.
Abril, 16.—E1 Bisbe confirma 1.046 nins i nines.
Abril.—A la carrera de 12 hores celebrada en el velòdrom de Palma

triomfa l'equip Manchón-Febrer.
Abril, 27.—Concert en el Teatre Principal del pianista Torrandell.
Abril.—Pluja del mes, 74 litres.
Maig.—En el teatre Principal ha actuat una companyia de nans.
Maig.—Comença a funcionar un fabrica de ciment 0E1 dos de Mayos

en el carrer del Moreral.
Enguany tomaren les cases entre el carrer del Campet i el carrer Not"

(Carrer de s'Uni6).
Maig; 30.—Morí a Ciutat D. Federico Valenzuela, Rector de Sant Ni-

colau, nascut a Felanitx.
Maig.—Hi havia a Felanitx un collegi de segona ensenyança que es

deia «Casiciacus» dirigit per Mn. Bartomeu Gaya.
Maig.—Pluja del mes, 443 litres.
Juny.—E1 bessó va a 62 ptes. el quintar mallorquí.
Jurry.—Pluja del mes, 8 litres.
Juliol.—Els albercocs van a 9 reals el quintar.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica el P. Bartomeu Bar-.

celó Tortella, de la Missió.
Juliol, 25.—Beneïren la creu del Port que esta collocada des del genet..

Per P. Xamena

FELANITX

vida social
BODES D'OR
MATRIMONIALS

PRIMERA COMUNIO
Dissabte passat horabaixa, a l'es-

glésia de Sant Alfons, celebraren
les bodes d'or matrimonials eis es-
posos D. Miguel Mayol Mesquida i
D." Catalina Vicens Vidal i alhora
va rebre la primera Comunió la se-
va néta Catalina Mayo! Mariano.

Tambe a la mateixa Eucaristia
commemoren els cinquanta anys de
matrimoni els esposos. Simon Va-
lens Adrover i Francisca Vicens
Obrador i la seva neta M.a Francis-
ca Valens Ordinas celebra la prime-
ra Comunió.

La Capella Teatina illustra musi-
calment la celebració.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als esposos Mayol-Vicens i
Valens-Vicens, així com a les nou-
combregants i la feim extensiva als
seus pares.

PRIMERES COMUNIONS
El pas ,qit dissabte dia 29 de maig,

:a l'església del Carme de Son Mes-
quida, va rebre per primera vega-
da l'Eucaristia la nina M." del Mar
Garau Obrador.

El dissabte dia 5, al Convent de
.Sant Agustí la reberen M.a Victòria
Gumila RoSselló . i Ramon Talavera
Pastor.

El diumenge, a la Parróquia de
Sant Miguel, la celebraren M." Isa-
bel Perez Martin, M. Carmen Orte-
ga Garrido, Roberto Garcia Domin-
guez i els germans Juan Antonio i
Lidia Perefía Giménez.

I a l'església de Sant Alfons la
va rebre el nin Alfred Shuhaibar Ti-
coulat.

Rebin tots ells la nostra felicita-
ció, que feim extensiva als seus pa-
res.

NECROLOGICA
El passat dia 7, morí en la Pau de

Deu, als 88 anys d'edat D.' Maria
Vidal Obrador, viuda de Claciera.

Enviam el nostre condoi als seus
familiars, d'una manera especial a
la seva cunyada D." Magdalena Jau-
me, nebots i als abres parents. 

Jecs 	 I.9b Ow. .r.osa

Loteria Primitiva
Dissabte 5:	 14-25-28-29-38-41

C:4 11:7
Notts 10:	 3-8-18-24-30-48

C:17 11:5

Bono Loto
Divendres 4:
	

2-12-18-20-2944
C:25 11:7

Dilluns 7:	 8-15-20-33-30-39
C:34 11:0

Dimarts 8:	 4-5-9-22-31-45
C:25 11:9

Dimecres 9:	 9-90-97-98-99-47
C:39 11:1

El PSOE guanya...
(Ve de la pag. I)

Passant a la qüestió específica
dels comicis (Corts Generals), el
PSOE ha aconseguit una majoria
simple per a governar Festal, expe-
rimentant una disminució de 16 di-
putats (159) i el PP ha assolit un
augment de 34 escons (141). Iz-
quierda Unida s'ha perfilat com ter-
cera força amb 18 escons i Conver-
gencia i Unió amb 17 diputats se si-
tua tot seguit. El Partit Naciona-
lista Base amb 5, Coalició Canaria
arnb 4, Herd Batasuna amb 2, i s'in-
tegren al Congres nomes amb un
escó per -horn, Esquerra Republica-
na de Catalunya, Partido Aracones,•
Eusko Alkartasuna i Unió Valencia-
na. Quant al Senat, aquest s'integra-
rà amb 96 senadors socialistes, 93
populars, 10 de Convergencia i Unió,
5 de Coalición Canaria, 3 del Partit
Nacionalista Base i 1 cl'Herri Bata-
suna.

Com hem apuntat al principi, a
la vila, el partit popular ha experi-
mcntat una pujada substanciosa
(706 v.), el PSOE també ha pujat
408 vots, el PSM i Izquierda Unida
han Ines que doblat, mentre que el
CDS ha baixat 418 vots i els Verds
n'han baixat 45. Esqucrra Republi-
cai -.a de Catalunya, que es presenta-
•-a per primera vegada, es situa en
cinquena posició i Unió Mallorqui-
na. clarament perdedora a Balears,
només ha obtingut 117 vots.

Diguem per últim que dels candi-
dats felanitxers cap no ha assolit

ja que l'Unic partit &Is que
n'incloïen que ha collocat persones
a Madrid ha estat el PSOE i pel Se-
oat nomes ha entrat el primer de la
Ilista Antoni Carcías

Creu Roja
Espanyola

SI TENS TEMPS DISPONIBLE!
SI VOLS DONAR UN COP DE MA!
SI VOLS COL.LABORAR AMB

LA CREU ROJA!

FES-TE'N VOLUNTARI
'WINE DIA 11 DE JUNY A LES
1930 II. A LA CASA
DE CULTURA

T'INFORMAREM DE TOT
EL QUE POTS FER

ANIMA'T T'ESPERAM!!

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

VENDO AMPLIFICADOR DE BA-
JO. Buen estado.
Informes: Tel. 582714.

SE VENEN PISOS A PORTOCO-
LOM.
Informes: Tel. 825124.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'ANGLES de BUP i EGB i d'ale-
many i d'espanyol.
Informació: Tel. 581156.
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Ferreteria Fiol
Oferta Pintures

Pintura plástica 5 Kg.
Pintura plástica 15 Kg.
Pintura plástica 25 Kg:
Titanlux 750 cc
Pintura piscines 5 I.
Laca satinada 750 cc
Pantent Hempel Mille 750 cc
Patent Hard Racing 750 cc
OFERTES VALIDES FINS EL 21-6-93 0

CIES.

C/. Nuno Sang, 10

689 ptcs.
1.855	 >>

2.665
990 »

3.000	 >>

532
4.190	 >>

2.227
FINS A FI D'EXISTLN-

Tel. 580444

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Com si d'una pellicula d'Al-
fred Hitchcock es tractàs, la diada
electoral del passat diumenge va te-
nir un final/resultat sorpresa... Les
enquestes varen fallar... Tal vega-
da perquè els votants no digueren
la veritat a l'hora de ser enquestats.
Per aim) els sobres estavert tan tan-
cats i a l'hora de treure les pape-
retes per conèixer els resultats no
era una tasca gens ni mica fàcil. La
por guarda sa vinya.

Els socialistes guanyaren, per()
no obtingueren la majoria absoluta
i analitzant fredament la situació
un arriba a unes conclusions un tant
extranyes...

Tenc per mi que aquestes elec-
dons no servesquen per res i al fi-
nal no hauran contentat ningú, m'ex-
plicaré millor:

Primer, en no tenir majoria abso-
luta el PSOE haurà de pactar, i no-
més té dues opcions, els nacionalis-
tes o IU. Aix() donara una total ines-
tabilitat al Govern, que ha heretat
Ia seva pròpia crisi i si vol reacti-
var l'economia no pot donar massa
concessions ni girar més cap a res-
querra...

En segon lloc el senyor Gonzalez
volia fer uns canvis grossos i tal
vegada només volia guanyar per un
parell d'escons, o tal vegada empa-
tar... Per així llevar-se de damunt
l'aparato del partit, En Guerra, en
Benegas... Que després d'aquests re-
sultats no se mouran i voldran dur
el pes del Partit i seguir donant ins-
truccions... Pena ‹renovadors» «guer-
ristes» faran que la crisi que pateix
el partit augmenti. Guerra i Gonza-
lez fa molt de temps que no tenen
una conversació plegats...

Així, veig les coses gairabé amb
poc futur. Crec que aquestes elec-
cions no hauran servit per res. El
temps ho dira.

* El passat dia 10 de juny havia
d'haver-hi ASSEMBLEA EXTRAOR-
DINARIA del C.D. FELANITX a la
Casa Municipal de Cultura. Per so-
cis. Creo que MIQUEL OLIVER
está algo harto de seguir siendo el
mandamás de la nave merengue y
tiene ganas de dejar el cargo. Anda
algo desanimado y se queja de la
falta de colaboración. Un ejemplo,
que no ha recibido ni una sola pe-
seta de subvención del Ajuntament.

Esperemos que asista más gente
a la anterior convocatoria, que sólo
acudieron unos cuantos.
a El amigo Jhonny Sebastián

PICO se ha metido a empresario y
regenta ahora el «BAR CALA BAR-
BACANA», allá en PORTOCOLOM,
claro. No me extrañaría que el lo-
cal se llenara hasta los topes, ya
que cuenta con un montón de ami-
gos. Seguro que allí se va a hablar
de futbito, ¡faltaría más!

• Terminó la liga de 2. a REGIO-
NAL y yo ¡sin enterarme! y los ju-
gadores de la S.D. CAS CONCOS
se han tomado las cosas eon filoso-
fia. Se han marchado de vacaciones
a IBIZA ¡toma del frasco, Carras-
co!

• Aquesta setmana estic molt
cansat i seré curt... Perdonau, fins
a la pròxima si Déu vol!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

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

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

SE OFRECE JARDINERO por ho-
ras.
Informes: Tel. 827102 o C/. Son
Pinar, 50 bajos.

VENDO PISO Y APARCAMIENTO.
en Ci. Onofre Ferrandell. A estre-
nar.
Informes, Tel. 581948 (noches).

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

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

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació
II Diada de Futbol Base
(organitzada per ¡'APA
Col. Si. Francesc)

C.D. Sant Francesc, O -
C.F.S. Felanitx/Hiper Gigante, 6

Gran final
C.D. Son Cladera, O -
C.F.S. Felanitx/Hiper Gigante, 5

Alevins
I Torneig Ciutat de Muro
C.F.S. Felanitx C/P. Kiska, 1 -
Joven:ud d'Inca, 3

Quin recital! Donaren una imat-
ge immillorable els petits del Club
Futbol Sala de Felanitx. L'equip A
d'Iniciació patrocinat per Hiper-
mercados GIGANTE es proclamà
guanyador del seu grup, integrat
per lo milloret de les illes. Aquest
grup csta format per vuit gegants:
el C.D. San Francisco A, B, C i D,
R.C.D. Mallorca, C.F.S. Felanitx A/
Hipermercados - Gigante, C.D. Son
Claclera i el C.D. Futbol CIDE.

Els jugadors felanitxers compli-
ren a la perfecció l'objectiu, esde-
venint l'atracció de la jornada, pel
seu joc vistós. L'organització fou a
càrrec de l'entrenador • dei C.D. Fe-
lanitx. Francesc Bauzã, Bossy, que
també és el coordinador de l'Apa
del collegi Sant Francesc. La diada
fou patrocinada pel GRUPO SERRA
• cada jugador rebé una samarreta,

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)
Benelli 250

Cawasaki 125 Cros
Yamaka TZR
Honda MBX

Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)
CICLOMOTORES

Puch Suzuki Cóndor
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros
sEGunos VELONIOTORES

SIN RECARGO
Consúltenos fprecio

pins, ferratines i un rel'resc. Juga-
ren: Muñiz, Gonzalez Cañas, Vall-
bona, Corchado, Sibot, Leandro, Vi-
dal, Mas, Adrover, Monserrat i el
darrer fixatge, la R:mina Margalida
Cañas. Feren els gols, Vidal (6),
Alex (3), Andreu i Corchado.

Els Alevins perderen i no passa-
ren a la final del I Torneig Vila de
Muro. Els jugador Juanjo, Braun&
David, Eva, Carol, Esteban, Fonta-
net (autor del gol), Binimelis i To-
meu, no estigueren gens en certats
el seu joc, i els inquers foren més
eficagos.

Avui dissabte, tornen a Muro per
enfrontar-se al Puigpunyent, per
disputar el cinquè i sisè lloc.

Des d'aquí, i en nom de tots els
que formam el Club Futbol Sala,
Arolcm expressar el nostre condol a
la família Fernandez Madrid, per la
mort de D. Raimundo Fernandez.

Escriu, Marino Talavante

CICLISME
Aquesta setmana se realitzà la se-

gona etapa de les cinc de que cons-
ta la IV Challenge Comarca de Lle-
vant.

S'inicià a les 16 h. amb sortida
neutralitzada a Sant Llorenç. El re-
corregut total fou de 61 kms. Es di-
rigiren primerament cap a Son Ser-
vera on es trobava la primera meta
volant i fou el ciclista Alcailiz el ter-
cer en passar per ella, després con-
tinuaren bastant pausadament cap a
Son Carrió, Manacor (2. " meta vo-
lant), Felanitx (darrera meta volant
davant el bar Can Biel, encapçala-
da per Lúcio Aceituno).

Els premis de muntanya foren es-
tablerts a Son Berga i costa de Son
Mas.

L'arribada a meta a Sant Llorenç .

significa la victòria pel corredor del
mateix poble Pere Santandreu, que-
s'enfundà novament la malla groga.

Mala sort pel ciclista felanitxer
Pere Artigues, que degut a causes
mecàniques hagué d'abandonar l'e-
tapa, perdent totes les possibilitats.
d'un triomf final.

Classificació per categories:
Cadets.— Joan J. Torralba, 3.
Juvenils.— Xisco Monserrat, 4.
Aficionats La.— Antonio Oliver, 5.

Santos Santos, 7. M. Manresa, 8. J.
M. Gómez, 9. J. Nadal, 15. L. Acei-
tuno, 17. B. Caldentey, 18.

Aficionats especials.— J.M. Alca-
2. G. Aceituno, 5. J. Tugores. 6.

J. Fiol, 9.
Veterans A.— Guillem Oliver, 6.

G. Barceló, 8. J. Gómez, 9.
Veterans B.— A. Perelló, 2.
Aquest dissabte se celebra la III

etapa a la nostra ciutat, on hi hau-
l:A la sortida i arribada, passant
pels carrers Via Ernest Mestre, Gui-
llem Timoner, Convent, i Via Argen-
tina, dirigint-se cap a Manacor. La
sortida sera a les 16 h. Esperam la
vostra presència.

Club Ciclista Felanitx
Carme

['Equip A d'iniciaciú HilievLercEdos Cipte
goinyadar de la II Da Ciutaden
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Els atletes de Felanitx, molt destacatsEl pasado sábado se reunieron a

m a nteles los BENJAMINES del
C.D. FELANITX, en una fiesta de
'cierre de la temporada tras una bri-
llante trayectoria, como ya viene
siendo tradicional en los últimos
años. Hub:), después de los postres,
la acostumbrada EN TREG A DE
TROFEOS, —este año los hubo
para parar un tren!— ¡Hasta cua-
tro) trofeos se llevó cada chice! Fue
obligado recogerlos por ¡2tapas! Ya
que no podían Ilevarselos de un gol-
pe.

A la ccna multitudinaria asistie-
ron todos los padres de los jugado-
res, el Alcalde Sr. Grimait y el Con-
seller d'Esports del CIM Andreu
Riera. El mister Pedro Juan Va-
guer fue el animador de la velada,
especialmente a la hora de la en-
trega de premios, haciendo un aná-
lisis de cada jugador, con una fra-
se apropiada y simpática para cada
uno. Les chicos recibieron los tro-
feos de manos del «mecenas» Juli
del /Bar Cristal/, del Delegado Ma-
nolo Alvarez, del Concejal de De-
pertes Juan Ruiz. varios represen-
tantes de las casas comerciales que
patrocinaban en parte el evento, el
Delegado del Conseil Rafael Bordoy,
el «presi» del Felanitx Miguel Oli-
ver y el Alcalde Toni Grimalt. Tam-
bien las mamas de los chicos les en-
tregaron una Copa a cada uno. in-
distintariente. Ims papas —no fue-
ron merles— y tuvieron un detalle
para el Delegado de Deportes y le
entregarm UNA PLACA de PLATA,

-UN PLATO de CERAMICA para el
'entrenador con todos los nombres
inscritos de todos los jugadores, el
.«presi» tuvo la g2nialidad de ofre-
cer un detalle a los 18 chicos que
integran esta categoria, de regalar-
les un precioso balón... Pero tal vez
los padres se olvidaran de él... ¡Mi-
'clue], no te mereces esto! Ni un sim-
ple detalle para el que fuera el fun-
dador de los Benjamines. ¡Tú que
hasta autorizaste una RIFA (la de
la bicicleta) en nombre del C.D. Fe-
lanitx! Tan sólo se beneficiaron
ellos, les distes el dinero de los car-
nets que sen 18 multiplicado por
12.000, que son 216 mil, más 40.000
de la comisión de las papeletas que
suman un total de 256.000... Creo
que te merecias algo más en esta
fe't ç1.1 deporte, y, F:-, be!ms lo
'que dice el refrán: «Quien más da,
menos tiene».

Después de la ENTREGA de TRO-
FEOS hubo parlamentos. Del Dele-
gado de Deportes que animó a Oli-
ver a seguir al frente de la Direc-
tiva felanitxera, pese a los pesares.
Después el Sr. Oliver intervino ani-
mando a los padres de estos chava-
les que tienen un futuro en sus ma-
ntis, o en sus pies, claro. Para fi-
nalizar tomó la palabra el Alcalde
que puntualizó que el fútbol local no
desapareceria, que no permitiria que
se llegara hasta este extremo, total
para el que les cuesta a las arcas
Consistoriales que no es nada, pues
los equipos del C.D. Felanitx no han
recibido ni una sola peseta de sub-
vención este año del Ayuntamiento,
en cambio si los equipos de S'Horta

y Cas Concos... En fin, que la cosa
fue una tiesta... ;Una fiesta de Ben-
jamines!

Angel por transcripción
CADETS

ESCOLAR, 2 - S'HORTA, 2
Meritori empat aconseguit a Cap-

depera en un partit amb clar domi-
ni dcl S'Horta. Cal destacar la bo-
na actuLici6 del nostre porter Da-

Derna, a les 18 h., darrer partit de
Ia lliga entre el S'Horta i cl Pollen-
ca.

PROFESSORS DONEN CLASSES
a Felanitx i Portocolom. E.G.B.,
F.P., BUP, COU. Castellà, litera-
tura, hail, catalã, angles, francés
i comptabilitat.
Informaciú: Tels. 824566 - 824414.

BASQUET

Nous kits del lbsquet
de Base fulanitxer

Enguany, les cinc categories de
promoció que han disputat fase fi-
toil de Mallorci, han comptat, coin
a minim, amb un equip dels colle-
gis de Felanil.x, classificació que
s'havien guarvat anteriorment, a
través de la co- mpetició comarcal.

La setmana passada parlàvem de
Ia bona actuació de l'equip Infantil
Masculí del Collegi Sant Alfons, a
Ia Final celebrada a Felanitx, per()
ara s'hi han afegit a aquest quadre
d'honor, dos quips femenins que
han assolit el títol de Campions de
Mallorca; el dissabte, dia 29 de
maig, l'equip Alen i Femení del Col-
legi Sant Alfons aconsegui el pri-
mer Hoc entre set equips, a la final
de la seva categoria, disputada a
Arta. I el divendres, 4 de juny, eren
les jovenetes d a la categoria Ben ja-
mí Femení, del Collegi Joan Capó,
les triomfadores, també d'entre un
total de set participants. Aquesta
darrera competició se disputà a San-
tanyi, on es classificaren, per dar-
rere les felanitxeres, entrenades per
Llàtzer Mendez, els equips de Bis-
be Verger (Santanyí), La Salle
(Inca), Ses Salines, Patronat d'Al-
cúdia, Sant Salvador (Arta) i Sto.
Tomas (Inca).

LARRY CISTELLES

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'E.G.B. a Felanitx i a Portoco-
horn.
Informació, Tel. 582685.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'ANGLLS de BUP i EGB i d'ale-
many i d'espanyol.
Informació: Tel. 581156.

SE VENDE ORGANO ELECTRIC°
YAMAHA. Perfecto estado. 30.000
ptas.
Informes: Tel. 657720.

La final insular d'atletisme, per a
les categories iniciació, alevi i ben-
jami, celebrada el dissabte, dia cinc
de juny, en el poliesportiu «Princi-
pes de España» significa un nou
triomf per part dels joves atletes fe-
lanitxers, els quals, des dels colle-
gis Joan Capó i Sant Alfons. demos-
traren, altre cop, que la vila es la
capital balear de l'atletisme base.
Una dada força significativa: a 25
de les 40 proves del programa hi va
haver presència felanitxera en el
podi, i en algunes proves, per par-
tida doble. No ens queda més remei
que fer-nos una pregunta: on arri-
barien els atletes felanitxers, en cas
de comptar amb unes instal-lacions
adequades?
INICIACIÓ MASCULÍ

L'equip de Sant Alfons guanyà
per equips i els seus atletes aconse-
guiren un dels primers Hoes a cada
prova. Antoni Mas (1r., 40 m. 11.),
Joan A. Sierra (2n., 600 m. 11.), An-
dreu Monserrat (3r., 40 m. t.) i Gui-
llem Vaguer (3r., Ilargada).

Alex Sibot (3r., 40 m. t.) fou el
més destacat del J. Capó.

INICIACIÓ FEMENÍ
La victòria per equips de centres,

per part del Joan Capó, es basà en
les victòries de Cristina Reverte
(Ilargada) i Ester López (40 m. t.).

Almudena Tapias, del S. Alfons
fou 2." a 600 m. 11.

BENJAMÍ MASCUL1
Els atletes del J. Capó, que no

eren molts, tingueren com element
més destacat a David Jimenez, gua-
nyador en la prova de marxa.

L'equip del S. Alfons triomfa dins
l'apartat de collegis. Les actuacions
que lograren millor classificació fo-
ren els relleus (1r.) i quatre atletes
individuals que quedaren en tercer
lloc: Joan Hernández (60 m. 11.),
Arsenio Hernández (marxa), Antoni
Barceló (llargada) i Pere Covas
(pes).
BENJAMÍ FEMEN1

Victòria individual de la rapidíssi-
ma Maria Vicens (S. Alfons) a 60
m. 11.

Per part del Joan Capó. segon
classificat per equips, destaquen els
resultats de Francesca Sufier (La

a pes), Leonor López (2." a marxa),.
Maite Gómez (3." a alçada) i Ana •
Belén Gil (3 • " a llargada).

ALEV1 MASCULÍ
Victor Moreno (2n., alçada) i els

relleus (2ns.) foren els millors Hoes
dels alumnes de St. Alfons que que-
daren tambe en 2." posició en la
classificació d'escoles.

La bona actuació dels atletes de
S'Arenal i del Joan Capó donaren
la victbria per seleccions a la de la
nostra comarca. Els millors del J.
Capó foren Marcos Diaz (Ir. a pes),
i Antoni Bordoy (3r. a marxa).

ALEV1 FEMEN1
L'equip escolar representant de la

comarca, St. Alfons, quedà també
proclamat campió i va tenir com a
millors classificacions la victòria en
el 4 x 60 i els tercers llocs d'Agus-
tina Adrover (marxa) i Joana M.
Frau (alçada).

L'atleta del J. Capó, Maria Sán-
chez, gracies a la seva excellent ac-
tuaci6, oLtingué el primer Hoc a 60
m. tanques i el segon a alçada. La
seva companya Maria Angela RI-
liana es classificà 2.a a marxa.

ESTUDIAMTE DE INGENIERO da-
ría clases de matemáticas, física
Y química.
Informes, Tel. 290644 miércoles y
jueves).

SE •VENEN PISOS A PORTOCO--
LOM.
Informes: Tel. 825124.

COMPRARIA ORDENADOR USA-
DO. VENDO BICICLETA paseo.
en buen estado.
Informes: Tel. 827145.

CLASES DE REPASO EGB. Julio y
Agosto en Portocolom.
Informes: Tels. 298738 y 824603.

SE NECESITA VIVIENDA en al-
quiler, en Felanitx.
nf ormes: Tel. 582714.

ORTOPEDIA MANACOR
PZa. Rector Rubí, 3 Tel. 552614 	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—F1BRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

111TUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

— RTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—cONICERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL



Noticiari santanyiner
per Ramon Rosselló

1348, març.—Pere Totxo de Santanyí reconeix cleure a Pere Vila mer-
cader, 6 lliures, 17 sous i 6 dincrs per cens de l'Alqueria Blanca. (ARM Ni-
colau Cases C-17 f. 38)

1362, 29 octubre.—Pere Estruc s'apella al governador contra la sen-
tencia del batte de Santanyí Joan Jordi sobre el cas de Francesca viuda.
de Jaume Morey i Francesca muller de Guillem Roig com a procurador
dc Joana filla seva i muller de Romeu Morey difunt, clemanant esser res-
tituïda en la meitat del rafal ciels Porcs i una part de l'alqueria de les Sa-
lines i 40 Mures de les rendes de dites possessions. (ARM Suplicacions
23 f. 113).

1521, 2 desembre.—Antoni Amer argenter reclama a Jaume Clar pre.
17ere 8 !Hures per la feina defer un encenser. (ADM Lletres 1514-22 f. 199).

1537, 13 gener.—Pere Mincis lliberti reclama a Pere Antoni Blat pre-
vere 20 Mures, preu d'un molí li ha venut. (ADM Lletres 1534-37 s.f.).

1592, 2 marg.—Miquel Pujals candeler de Felanitx reclama a Andrea
Adrover de Santanyi, obrer de la confraria de la Verge Maria «de Nati-
vitate» 30 lliures per Iluminaria. (ADM Lletres 1588-92 f. 122).

1552, 9 febrer.—Els obrers de la Verge Maria de Consolació reclamen
diners a diverses persones. (ADM Lletres 1552-56 s.f.).

21 maig.—Pere Bonafé campaner reclama 14 Mures als obrers de la
Verge Maria de Consolació. (Id).

29 juliol.—Jaume Clar prevere reclama 3 'hures als obrers cle la con-
fraria de l'Assumpció per la servitud feta. (Id).

1553, 31 gener.—Pere Funsiles apotecari reclama als jurats 5 Mures I.
10 sous per la cera han presa del seu obrador. (Id).

1558, 30 març.—Els jurats reclamen a Joanot Danús el que deu de les.
clespeses d'erecció o adaptació d'una capella de l'església. (ADM Lletres
1557-60 s.f.).

1567, 16 gener.—E1 magnifie Joanot Danús ciutadà reclama als jurats
el preu de certs cuiros per a  l'església. (ADM Lletres 1565-67 f. 168).

1528, 3 juny.—Joan Danús ciutadà que té possessions a Santanyi fa do-
nació a Joan Danús fill de Cosme 1.000 Mures en contemplació del matri-
moni ha de contreure amb HipOlita filla de Gabriel Sunyer  ciutadà difunt.
(ARM Caries Gaya G-97 f. 309).

IND. MET. SES PORTES, S.L.
FABRICAMOS EN P.V.C. (Y ALUMINIO)

Persianas fijas y correderas
{ fijas y correderas

Vidrieras
oscil. batientes

¡¡ No haga arreglos - No pinte !!
PONGANOS A PRUEBA. GARANTIZAMOS NUESTROS

TRABAJOS. PRESUPUESTOS GRATIS.

C/. Sta. Catalina Thomas, 24

Tel. 583239 	 Fax 827217
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Tu que pots,
no t'ho perasur

;e-r-

[librería RAMON HALL Major, 23 T1.580160

Gaudeix-ne. Multiplica les teves idees. Descobreix
altres mons. Alimenta la leva capacitat de con-
versar. Minora l'opinió que tenen de tu. Salisfé
totes les teves curiositals. Acosta't als llibres.
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Coloms a la Sala
FETS QUE HAN PASSAT I
NO HAURIEN DE PASSAR

Dilluns hi va haver el ple del mes
de juny. Cinc actes per aprovar, de
Les tres sessions extraordinàries,
ima ordinaria i una extraordinaria
urgent. Tot un remanat de sessions
que s'han fetes en un mes per la
manca de previsi6 en dur eis temes
i al ple del dilluns Iambe hi havia
expedients caducats. És el sistema
del PP que tant agrada a 3.388 fela-
nitxers o així ho varen manifestar
diumenge votant-los.

Dilluns, Coloms a la Sala va de-
manar al Balle Antoni Grimait si
era d'aplicaci6 a Felanitx una orde-
nança que prohibeix fer obres amb
excavadores els messos . de maig,
juny, juliol i setembre a les zones
Euristiques i va respondre que si.
Preguntat si complien l'ordenança
cl Servei d'Obres Hidràuliques fent
el pont del Passeig dels Tamarells,
va dir que no. Preguntat si dimarts
al mati paralitzaria les obres, va
contestar que no, que ell les havia
autoritzades perquè «els anava be
fer les obres ara». Arribats aqui es-
ta clar quina casta de govern i de
batte tenim perquè, a mes, heu de
saber que aquest mes de juny co-
mençaran a fer obres a la part de
Ia Capella a tots eis carrers, arre-
'giant lotes les comportes que Ma-
illorquina de Contratas va posar ma-
lament i va cobrar com si estassin
ben posades. No hi ha temps millor

:LES ELECCIONS GENERALS

L'Agrupació Local del Partit So-
cialista de les Illes Balears-PSOE
vol agrair públicament als votants
felanitxers el supor que han donat
a les llistes del Congres dels Dipu-
tats i del Senat a les passades clec-
dons generals.

Tant en un cas com en l'altre s'ha
produit un augment en el nombre
de vots, particularment significatiu
en el Senat.

El Partit Socialista de les Illes
Balears mant é el mateix n'ombre de
rcpresentants en el Congres i en el
Senat respecte de la 'legislatura an-
tenor.

Malgrat que a la nostra comuni-
tat autònoma el Partit Popular hagi
aconseguit la majoria dels vots,
ens felicitam pels resultats aconse-
guits al conjunt de l'Estat que han
possibilitat una quarta victbria del

per emprenyar als estiuejants i
dins el programa compartit per do-
llar alegria als fenalitxers, el PP-
UM-Bono deuen trobar que aquesta
es la manera de repartir alegria al
PC rsona!.

Dilluns, Coloms a la Sala va de-
manar al Batle que investigas al
servei de recollicla de ferns de Fe-
lanitx que sembla provat que cap
ciels camions te la corresponent tar-
ja cle transports. Digue que ho in-
vestigaria, així i tot creim que les
investigacions seran Poe eficients
vist com «fa cornplir» l'ordenança
al Servei Hidraulic. Que els ca-
mions de recollida dc ferns no ten-
guin la corresponent tarja de trans-
ports es de jutjat de guardia, però
a Felanitx no passa res i 3.388 fela-
nitxers estan perquè les coses es fa-
cin d'aquesta manera.

A Son Vent hi ha una explotació
hotelera que s'anuncia a veles ple-
nes i esta feta sense cap llicència,
ni ha pagat una pesseta d'imposts,
ni un liam. Fa dos anys que varem
posar en coneixement del PSOE
aquest fet i ara per quatre vega-
des al PP i ningú ha volgut inter-
venir. Dilluns el Sr. Grimait va dir
que faria cosa. Veurem què cosa
sera aquesta.

Hem vist tres fets que són tres
casos d'injustícia atès que no tots
els ciutadans tenen eis mateixos
deures i obligacions. La setmana
que ve començarem a parlar d'un
altre cas allucinant el de la caparru-
desa del PP en no posar el nom de
Guillem Timoner al Poliesportiu.

Partit Socialista.
A Felanitx el Partit Socialista ha

tengut 2.622 votants (el 33'54 per
cent del total) de la llista del Con-
gres. Miguel Riera, candidat al Se-
nat, tot i que no ha aconseguit l'es-
c6, va esser el quart candidat més
votat amb 98.761 vots (el 30'03 per
cent). A Felanitx va tenir 3.039 vots
(cl 38'88 per cent). En cap altre
ocasió, el Partit Socialista havia
aconseguit a la nostra població un
percentatge de votants tan clevat.

A tots els votants de les nostres
!listes, als apoderats i interventors,
a tots eis qui han collaborat en la
campanya, el nostre agraïment.

ESTUDIANT UNIVERSITARIA DO-
NA CLASSES de repas d'EGB a
Felanitx, mesos d'estiu.

Informació: Tel. 581274.

Atletisme
v..

(Ve de la pàg. 1)
hoc i primer classificat espanyol de
Ia prova del deu mil metres entre
els 264 participants que acabaren la
prova, fent un temps de trenta vuit
minuts i quatre segons. El cija se-
güent, a la mateixa ciutat, disputa-
va la semi-marató de vint-i-un kmts,
100 metres juntament amb altres
286 participants, tenint també com
a contraris el fort vent i la molta
calor, a mes del pis en condicions
molt dolentes, aconseguint  així i tot
un important 19è Hoc en un temps
d'una hora i vint-i-set minuts.
ARA, A BURGOS

Dos atletes felanitxers participa-
ran al campionat d'Espanya de pis-
ta per veterans que se celebrara a
Burgos els dies 19 i 20 d'aquest mes
de juny, en Francisco Páramo i En
Sebastià Adrover, als quais desit-
jam tota la sort del món.

Col.legi Públic
Joan CaPiin

MATRICULA CURS 1993-94
Es fa públic que el termini per a

Ia formalitzaci6 de la matricula en
aquest centre sera el comprès en-
tre el 15 i cl 30 de juny, ambdós
inclosos, de 9 a 11 h. de dilluns a
divendres.

EL DIRECTOR ACCTAL.

VIATGE D'ESTUDIS DE 6è

Els números premiats en el sor-
teig de VIAJES BARCELÓ a bene-
fici dels alumnes de 6e són:
H-49286, 0-00800, W-33804, Q-19996,
V-40230, R-91593, W-77431, C-24477,
Si-42573, J-08639, B- 1 8028, G-17301,
Z-98851. Gracies.

ques com per l'estat dels can -ers, el
nostre representant obtingué el 15e.

L'Agrupació Socialista de
PSOE
	 Felanitx informa




