
SALUTACIO
Enmig d'un estiu calitjós, com mai no s'avia vist, arribam a

Sant Agustí, la «Setmana Gran» de Felanitx, amb més goig de
viure que mai, i és pequè nosaltres felanitxers som així, plens
de vida i de vitalitat, golosos de viure per molt que el temps ens
sigui contrari.

Si la calor ofega, les nostres aigües de S'Arenal, Cala Marçal,
Cala Sanau, Cala Ferrera i Portocolm ens reconforten i ref res-
quen fins a deixar-nos com infants desitjosos de prendre part al
joc de la vida.

No ignoran, per les meves proclames de les anterior fires de
la nostra Ciutat, que la meva gran illusió és promoure el rellança-
ment integral de la nostra comunitat ciutadana, en tots els ambits
i totes les esferes i dimensions, fins a conseguir que Felanitx
sigui, com quasi ja va esser, un dels centres de vertader desenvo-
lupament huma de la nostra illa.

Avui tothom s'embarca cap a Ciutat. Nosaltres, felanitxers,
entenem que aquest embarcament és contrari a la manera autén-
tica de viure de l'home. La nostra Ciutat, la nostra petita, pet-6
Ciutat, enrevoltada dels seus vuit nuclis poblats, si que és un
autèntic habitat per al qui se sent veritablement persona. Lo qui
hi falta és una promoció econômica i industrial que faci factible
viure cómodament, deixant un poc de llarg les qüestions econò-
miques, que, a fi de comptes, no passen d'esser niés alla
de comptes.

I és precisament això, lo que podríem anomenar la infraes-
tructura bàsica sbcio-econòmica-industrial, lo que tot Ajuntament
hauria de faciliar; almanco habilitar-la, perquè tothom que vulgui
i pugui, tengui l'oportunitat de crear els centres de treball neces-
saris per a la vida ciutadana.

Com vos vaig anunciar anys passats en aquesta mateixa ocasió,
puc avui enfortir-vos reafirmant la consolidació de Felanitx com
la base de llançament de la comarca Sur de Mallorca i, fins i tot,
de tota la ruralia mallorquina. Tenim uns valors, que no contra-
posam als de la Ciutat de Mallorca ni dels seus voltants, però que
mai no els podem considerar inferiors, perquè no ho són. Aquí se
viu bé, agni se sap viure, agni tots, propis i estranvs, nadius i
turistes, es troben a gust. No ens falten mes que dues coses: no
espanyar lo que tenim, i donar oportunitats de treball i realitza-
ció humana a la nostra joventut. Com a prova de lo dit, només
vull recordar les dues inauguracions dels dos mesos passats:
l'obertura de la nova carretera a Manacor, vertadera transfusió
pel nostre poble dels visitants ansiosos de conèixer les belleses
del nostre terme, Sant Salvador, Es Port, Es Castell de Santueri,
l'Església Parroquial i els nostres carrers i racons; l'obertura del
nou Centre d'Urgències Sanitàries al carrer Mateu Obrador, tan
necessari per a la nostra Ciutat.

Crec que ningú em discutira, corn a batte, el meu interès per
aconseguir ambdues aspiracions. Només vull afegir una cosa: tot-
horn que tengui idees o iniciatives per a millorar-ho, que les me
porti, amb la seguretat que seran recollides i recolzades.

I ja esta bé de serietats, que el nostre poble s'ha significat de
sempre per prendre's seriosament tan sols lo que és necessari.

Bones festes a tots i molts d'anys.

El Vostre Bathe
PERE MESOUIDA I OBRADOR
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la rodella

Demà diumenge, a les 12'30, a la
sala d'actes de l'Ajuntament tindrà.
Hoc un acte commemoratiu del cen-
tenari de la Premsa a Felanitx.

Mn. Santiago Cortês, President de

l'Associació de Premsa Forana de
Mallorca, pronunciarà un parlament
damunt el tema «Present i futur de
Ia premsa forana».

A propòsit d'aquest centenari, a la

Ia salutació

Amb ocasió de les festes anyals dc.
Sant Agustí, el senyor Batle de la
nostra població, a través del progra-
ma d'actes que cada any edita l'A-
juntament, ha dirigit una salutació
als felanitxers que mereix un co-
mentari de part nostra.

En principi, sempre es bo sebre
que pensa la nostra primera autori-
tat respecte de la trajectòria que
anam seguint.

Per seguir un ordre, primer des-
tacarem els punts amb els quals
coincidim, i després ja parlarem
d'aqutlls que demanen més matisa-
cions.

Prop de cinc-centes persones es
congregaren a La Ponderosa diumen-
ge a yespre a la «premier» de la dar-
rera pellicula de l'equip Tulsa. «Cal-
freds», les quals després de donar
bon compte d'un arras brut i un
rostit de vedella, es fercn un aplec
de riure d'aquests de deba.

Entre gent de premsa i ràdio, ac-
tors i coHaboradors de la pellícula,
poetes, pintors, amies i benefactors
de l'equip Tulsa, hi cren presents el
Conseller de Cultura Francesc Gilet
i el Director General de Pesca
quel Oliver, la presència ciels quais
agrai Bernat O. Ricart a les paran-
tes liminars cue prediren la projec-
ció, a les quais explicà	 justifica
la nellícula.

Davant aquesta nova producció
l'equip Tulsa, que malgrat la seva
llarga durada • vèrem de molt bon
0-rat i amb la riallada sempre als
'lavis, hauríem de repetir el que di-
euèrem quan restrena de la cinta
«Bona terra per a morir». L'equin
reslitzador no s'ha plantejat en can
moment fer una pellícula amb pre-
tensions remotament intellectuals,
el nue intenten es passar estones
molt divertides i llavores posar el

nroducte a l'abast de tots els
felanitxers, fer-nos participar de la
seva sana diversió.

Dins aquests pressuposts, En Mai-
kel, En Bernat O. ficar, En Bid

sala de pintura i dibuix de la Mos-
tra Agricola, Industrial i Artesana
hi haurà unes vitrines on es podrá
contemplar una selecció de premsa
felanitxera procedent del fons de la
Fundació Mn. Cosme Bauçá.

Quan elel Batte manifesta una in-
quietud pel futur de la població, ho
hem de jutjar una actitud encomia-
ble i ben coincident amb la línia
que observam en aquest espai del
setmanari. Quan diu que «la seva
gran illusió és promoure el ret/an ça-
ment integral de la nostra cornu-
nitat ciutadana, en tots els ambits
totes les esferes i dimensions, fins
a conseguir que Felanitx sigui, com
quasi ja va esser, un dels centres de
vertader desenvolupament huma de
la nostra illa», nosaltres només po-
dem aplaudir fervorosament. El
Batle l'encerta quan assenyala que

(Pa çsa (7 la nàgina 8)

Llonga, Na Maria Llorente, En lia-
fel Tomás, En Sailli Bono i lots els
que han pres part en aquest joe de
l'equip Tulsa, han . aconseguit
cop més el que voiie i alhora ens
han (tonal una 114:6 molt positiva i
escaien1; una 114:6	 i solita-
ritat. de constancia, de control ciels
respectes hunians, de convivència
social en definitiva.

Que Déu els conservi l'humor per
molts anys

Francisco Javier Barceli
Pou a los campeonatos

Europa de tiro
olímpico

Nuestro paisane Li joven tirador
Francisco Javier Barceló Pou, que
como recordarán s proclamó Cam-
peón de España de tiro al plato en
su categoria el pasado mes de ma-
yo, acaba de ser seleccionado por la
Federación Española de Tiro Olím-
pico para asistir a los Campeonatos
de Europa de Foso Olímpico a ce-
lebrar en Rumania del 28 de ago-
to al 6 de septiembre.

Francisco Javier, que pertenece a
Ia categoria junior, podrá medir sus
facultades con .los mejores tirado-
res del continente europeo.

Nos alegramos de esta nueva pers-
pectiva que se le presenta a nuestro
joven campeón y le deseamos éxito
cn los campeonatos de Europa.

ta presentació de «Calfreds», un esdeveniment



Felanitx
Conzribucijn Terrilor:al UrLaoa

Recibido del Servicio de GestiOn
Tributaria Consorcio P rovincial pa-
ra la Gestión e Inspección de las
Contribuciones Territoriales, de la
Delegación de Hacienda de esta Pro-
vincia, el Padrón de la Contribución
Urbana de cste Municipio, corres-
pondiente al ejercicio de 1983, que-
da expuesto al público, a efectos de
reclamación, en las Oficinas de este
Aviin a mien to, durante el plazo de
ocho días habiles, a contar del si-
imiente de su inserción en el Bole-
flu Oficial de esta Provincia.

Felanitx, a 9 de agosto de 1983.
El Alcalde,

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

Contribución Territorial Rústica

CUOTA FIJA
Recibido del Servicio de Gestión

Tributaria Consorcio Provincial pa-
ra h Gestión e Inspección de las
Centribuciones Territoriales de la
Delegación de Hacienda de esta Pro-
vincia el Padrón de la Contribución
Territorial Rústica, CUOTA FIJA,
Contribuyentes Sujetos, de este Mu-
nicipio, correspondiente al ejercicio
de 1983, queda expuesto al público,
a efectos de reclamación, en las Ofi-
cinas de este Ayuntamiento, durante
el plazo de ocho días habiles, a con-
tar del siguiente al de su inserción
en el Boletín Oficial de esta Provin-

Felanitx, 9 de agosto de 1983.
.E1 Alcalde,

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador.

1	 •	 •Alimentación CATI
Agradece al
público la buena
aceptación
obtenida.
A todos GRACIAS.

SBA. BUENA PRESENCIA, culta y
educada ofrécese para cuidar a
persona enferma, caballero o

Da Cursos de francés.
Informes: Ronda Crucero Balea-
res, 11. Todos los (Has permanen-
temente. Sra. Quiroga.

VENDO COCHERIA en C. Quatre
Cantons, 13.
Informes: Quatre Cantons, I3-1..

VENDO FORD FIESTA tipo lujo,
colorado, en perfecto estado. Si
estas interesado puedes verlo en
C. Nou, 19.-Campos,

.1n1n	

LIQUIDO ROPAS SEÑORA,
nacional y de importación.
Informes: R. Crucero Baleares, 11
Porto-Colom.

SANTORAL

D. 21. S. Pio X
L. 22: SU. Maria Reina
M. Ti: Sta. Rosa
M. 24: S. Bartolom:'
J. 25: S. Luis
V. 26: S. Ceferino
S. 27: Sta. Monica

LUNA
L. llena el Ti

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20.30 h.

Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h,

Felanitx - Cain Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx Gala d'Or: Diarip
las 6'30 y 1715. Domingos Imo
más a las 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18', Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.

Médico para mañana:

Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Tel. 580251

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Miguel-Nadal.

Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Julian Munar.
Jueves:
Viernes:	 Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal
Foneraria	 580448
Ambulàncies
Guàrdia Civil
Bombers

580051
581144
581715
580090
581717

FELANITX.IT
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FELANITX

Programa de les Festes de S. Agustí Ayuntadente de
DISSABTE, DIA 20 D'AGOST

A les 9. A la plaça cl'Espanya. Carrera Popular «Sant Agustí 83», per a
benjamins, alevins, infantils, jovenils, masculins, seniors masculins i feme-
ains, i veterans. (Reglament a part).

A les 15. Al Camp de Tir d'Es Collet. Gran diada de Tir al Plat.
A les 17. Als locals del Cercle Recreatiu. Simultànies contra el M. I. Ri-

cardo Calvo (Categoria ELO 2420)
A les 19'30. Cercavila per la Banda de Música, i Banda de Tambors i

Cornetes de 'Auk i	 fel Ferrer (Simonet).
A Ics 19'30. Inauguració de les exposicions següents. Al Collegi Inspec-

tor Joan Capó, IV Mostra Agricola, Industrial i Artesana de Felanitx, amb
collaboració de la Cambra Agraria, indústria i comerços de Felanitx.

Certamen de Dibuix j Pintura damunt paper «Ciutat de Felanitx».
Al local parroquial de la plaça de Sa Font de Santa Margalida,

XIV Concurs Nacional do Fotografia Ciutat de Felanitx, organitzat per la
secció fotogràfica de la Fundació Cosme Bauça.

A la sala d'art cle la Caixa d'Estalvis, exposició d'obres d'Hildegard
Schulzer.

A les 2130, tots els dies de la setmana, a la sala d'actes del Collegi
Sant Alfons, projecció de la pellicula «CALFREDS», realitzada per l'equip
Tu (sa.

A les 2230. Al Pare Municipal de Sa Torre. 1.a Verbena
Amb l'actuació de: ANGELA CARRASCO, MEDITERRANEO, GEMI-

NIS,1 -1 f rs i CRISIS.
DIUMENGE, DIA 21

A les 1030. III pujada a Sant Salvador. Gran premi «Ciutat de Fela-
nitx». Carrera,Antomobilistira puntuable per al Campionat de les Balears
de Murrtanva. L'organitza l'Escuderia DRACH.

A les 12'30. A la Sala d'Actes de l'Ajuntament. Acte commemoratiu
del centenari de la Premsa a Felanitx, amb un parlament a càrrec de don
Santiago Cortès. president de la Premsa Forana de Mallorca, sobre el
lema: «Present i futur de la premsa forana».

les 18'30. Al camp Es Torrentó. Partit de futbol entre els equips
C D. Ca's Concos - C. D. Atl. Felanitx.

A les 21'30. A l'església de Sant Alfons. Concert de piano a càrrec de
Francesca Artigties Florit, organitzat pel Patronat Local de Música.

A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre 2.a Verbena
Amb l'actuació de: EXPRESS, ZINCPIRITHIONE, LOS 5 DEL ESTE

i CALIFORNIA.
fl'ILLUNS, DIA 22

A les 18. Al Parc Municipal de Sa Torre, Festival Infanil, amb l'actua-
(ii...) de: Suner Pallassos Musicals: MIPPY i REMMY. COmics Acrobatics:
Tr7TE PLAYMATES. Illusionista i equilibrista: DON TEBAS. XEREMIERS.

A les 21. Al camp de deports Sa Mola. Partit de futbol sala senior
masculí entre els equips S. D. Banca March (Palma) - Selecció Camp Mu-
nicipal de Deports.

A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre. Projecció de la pellicula
«De Sant Agustí a Sant Agustí».
DIMARTS, DIA 23

A les 19'30. Al camp de deports Sa Mola. Semifinals del Torneig Sant
ANsti de Futbolet senior masculi.

A les 22'30. Al Pare Municipal de Sa Torre. actuació de la Companyia
de Teatre XESC FORTEZA, que representara l'obra titulada «POQUES
VERGONYES SOCIETAT  ANÒNIMA».
DIMECRES, DIA 24

A partir de les 19'30. Al camp de deports Sa Mola. Partit per al ITI i
IV Hoe, i final del Torneig Sant Aiiustí de Futbolet sènior masculí.

A les 21'45. Al camp Es Torrentó. Partit de futbol entre els equips
C. D. Santanyí - C. D. FELANITX.
DIJOUS, DIA 25

A les 18. Al camp de deports Sa Mola. Finals del Torneig Sant Agustí
de Futbolet per a les categories infantils, alevins i benjamins.

A les 22'30. AI Parc Municipal de Sa Torre. Recital a càrrec del TOMEU
PENYA i MOCEDADES.
DIVENDRES, DIA 26

A les 17. Als locals del Cercle Recreatiu, X Torneig «Ciutat de Fela-
nitx» d'Escacs. Equips: C. A. Terrassa (La Divisió Nacional) C. A. Polerio
(Preferent, Campió de les Balears), Selecció Comarcal (Preferent) i C. A.
Felanitx (1.. Categoria).

A partir A^ les 19, al camn de deports Sa Mola, III Toriv‘ig ,,Ciutat
Felanitx» de Tenis. Final dobles masculí, i finals dobles mixts.

A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre. 3. Verbena
Amb l'actuació de: BERTIN OSBORNE, BETTY TROUPE , AQUA-

RIUS, KUARZO i DUMAS.
DISSABTE, DIA 27

A les 17. Al Cercle Recreatiu, X Torneig «Ciutat de Felanitx» d'Escacs.
A ies 18'30. Al camp de futbol d'Es Torrentó, VIII Trofeu de Futbol

«Ciutat de Felanity», entre els equips C. D. Manacor - C. D. FELANITX.
A partir de les 19, al camp de deports Sa Mola, Final individual

femení i masculí del III Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.
A les 19. Cercavila amb els Cavallets, Dimonis i Caparrots.
A les 22. Al Convent de Sant Agustí, Completes solemnes i processó

amb la relíquia del sant. Hi assistira la Corporació Municipal.

(Passa a la p)g • 7)
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FELANITX

S'Estoi d'Es Gerricó en el festival
folidinic de Jaca rii as Felanitx 83

La setmana passada tornaren a
Felanitx els components de S'Estol
d'Es Gerricó, després d'haver assis-
tit al festival folklòric Internacio-
nal dels Pirineus, que es va cele-
brar a Jaca (Huesca). La manca de
temps ens va impedir parlar a la
passada edició d'aquest festival, sens
dubte un dels més importants d'Es-
panya. Vint-i-un grups estrangers,
setze d'espanyols i nombroses ban-
des de música espanyoles i estran-
geres, s'ocuparen d'omplir tot un
extens programa d'actuacions, passa-
carrers, etc., que entre tot confor-
mava aquesta manifestació de tipus
cultural que per espai d'una setma-
na convertiren la petita ciutat de
Jaca en capital de la cultura popu-
lar de tot el mewl, amb una perfecte
organització del Patronat dels Fes-
tivals, un Pfl`n hispano-francés que es
cuida del bon funcionament i de
que no hi manqu! detall. El grup
de Felanitx, fou el grup mallorquí
Qlle per primera vegada aconseguí
fer sonar el nom de Mallorca, i si
hem d'esser sincers direm que el
seu èxit fou memorable. Tant en
els passacarrers, com a l'actuació
del navellO i a altres ballades,
S'Esiol va rebre mostres de viva
simpatia per part del nombrós pó-
blic que omnlia places i carrers i
el pavelló. Els mitjans d'informa-
ció nacionals se'n feren resè de la
presència dels mallorouins i aprofi-
taren ner fer entrevistes i per di-
fondre la nostra música.

La televisió va gravar la primera
part de l'actuació al pavelló encara
aue no sortis per nantalla, aixi com
tarnbtl els cercaviles. Tots els ruem-
'res de l'expedició coincidiren
assenvalar one l'experiència ser'k
inoblidable per ouan alla tingueren
l'ocasió de mesclar-se amb gent de
gairebé tot cl món. Les atencions

Maiiana doming° 21 de agosto

Ex press
Zimcpirithione

LOS 5 DEL ESTE - California
nn•••n•nn•n•nnn111.10.0.

Viernes 26 de agosto

BE TIN OS ORNE
Betty Troupe

ligutaritis
KUARZO - DUNAS

Sábado 27 de a-g—osio

Street Boys
RADIO TOOLINO ORQUESTA

Olé 0116
AMES - BRIOS - MIAMI ORQUESTA

Domingo 28 de agosto
VERBENA GliAT1UITA

ION QUARTET - lucio Barbosa
LOS PAMPEROS - Orquesta Macao

1 Jueves 25 de agosto, a las 22'30

RECITAL

Tomeo Penya
AtOCIHIAII ES

rebudes per part de l'organització
foren esplèndides i no hi maned
detall. Cal dir que Jaca, una ciutat
d'unes tretze mil animes, acolleix
els dies del festival a unes vuitanta-
mil persones que volen veure al
viu el folklore dels països que es
troben alla i aim!) fa que la festa
no s'atura de nit ni de dia, tot dins
un ambient cosmopolita i encisa-
dor, tant per les músiques, les dan-
ses, la vestimenta de gent de tot
el mein. Com a nota curiosa s'ha de
dir que el darrer dia del festival es
posaren a la venda unes gravacions
que baix el títol de «Festival Mon-
dial du Floklore» inclouen les mó-
siques més característiques de tots
els països representants Entre Ale-
manya i Israel s'hi troba la de
S'Estol amb «Sant Antoni» i «Bo-
leros mallorquins». No hi ha dubte
de que la música mallorquina haura
viatjat molt lluny, precisament
primera vegada que Mallorca està
present a equests festivals.

LOC.% L CENTMCO: Se % - ende
planta haja en Felanitx, anta pa-
rs li:)nro. Agoncia de Vi a jes. etc.
In formes: Tel. 9:;11-17(i o 296:00.

VEND() FURGONETA
\VOLKSWAGEN, última maid-
cula. excelentes condiciones. Pue-
Puede N'erla en C. Rector Ca hrer.
2.-Ca ni pos.

DISPONGO DE PISO ainuehlado
pari alquilar en zona cïlitri( a.

INFORMES: EN ESTA ADMON

A LQUILO PISO Ii p° apartamento,
tota I men te a in nehla d o, 2 dorm i to -
rios, salón comedor, cocina, bafio,
lax adero v terraza.

INFORMES: EN ESTA ADNION.



Naps
— L'allota em va pegar per-

que no vaig saber l'hor6scopo
d'En Julio Iglesias.

— Jo també li vaig pegar
per no saber el meu. On s'ha
vist mai!

— Cerc al-Iota en bon estat.
Informes Sr. Naper.

— Nap-tural.

d M b

•

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
El programa de festes

A principis de setmana va sortir
tI programa oficial de les festes, a
la portada ciel qual hi figura un di-
buix clef nostre paisà Jaume Rosse-
116 Candid() amb un terna retrospec-
iki de verema.

Conforma el text la «Salutació»
del Baile, el programa própiament
dit, les seccions habituals «De Sant
Agustí a Sant Agustí» i «Informació
municipal» i les collaboracions se-
gtients: «Antoni' Binimelis Sagrera,
un felanitxer en el moil hindú» per
Rafel Rosselló i Adrover, «La festa
d'un pubic» per Mn. 13arlomeu Mi-
guel, , Un doble centenari» cronolo-
Oa de les impremtes i de les publi-
cacions periòdiques a Felanitx, tre-
ball iflustrat amb la reproclucció de
totes les capçaleres dels periòdics
sortits a la vila, «A propòsit del cen-
Rmari de la premsa felanitxera» per
Tomen Pou, «Una mirada al Sant
Crist de la sagristia de Felanitx» un
poema de Mn. Gabriel Rebassa,
,Aquí la tercera edat sap escoltar
poesia...» per Bernat Cifre, «A l'hu-
inanista Joan EsteHell Artigues»,
in poema de Toni Mcsquida i Obra-
dor, , Característiques demogràfi-
ques de l'antic règim» per Onofre

Vaguer i «Algunes notícies sobre la
comunitat de frares Agustins del
Convent» per Mn. Per; Xamena.

Nou Superior de Sant Alfons
Ha estat no: -nenitt superior de la

casa-1.egi de Sant Alfons, el P.
Ambrès Cots Dorca, C. R., qui subs-
titueix al P. Jaunie Duran Canchas,
el qual a petició pròpia i havent
complit els setanta anys, es rellevat
del càrrec.

El Pare Cots es natural de Barce-
lona i procedeix ara de la comuni-
tat teatina ciel Santuari del Casta-
ñar de Bájar.

Des d'aquestes planes donam la
benvinguda al nou superior dels tea-
tins i desitjam que la seva presèn-
cia dins el convent de Sant Alfons
sia molt profitosa per l'orde i per
la comunitat cristiana dc Felanitx.

Concert de piano
de Francesca Artinues

Demà a les 9'30 ciel vespre, a l'es-
désia de Sant Alfons, organitzat pel
Patronat Local de Música, tindrà
lloc un concert de piano a càrrec de
Ia pianista felanitxera Francesca Ar-
tigues Florit.

El programa estarà integrat per

les següents peces: «Concert italià»
de J. S. Bach, «Impromptu 3» de F.
S. Schubert, «Sonata 12» de Beetho-
vcri i «Suite de dances criolles» de
A. Ginastera.

Exposició de batik de
Hildegard Schulze

Avui horabaixa a les 6, a la sala
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
s'inaugura una exposició de batik de
l'artista alemanya Hildegard Schul-
ze.

La mostra restara muntada fins
dia 4 de setembre.

Récord d'entrada de vaixells

a Portocolom

StTons (lades que ens proporcio-
na la delegació del Grup de Ports de
Balears a Portocolom, el passat dia
10 es va batter el record d'entra-
(l S "' 1 nostr:t rort. ja que foren 100
les naus que hi recalaren.

Elecció del Patró Major de
Ia Confraria de Pescadors

Aquestes setmanes s'ha produit
clins el sector dels pescadors de Por-
locolom, una gran activitat davant
l'elecció del nou Patró Major que
tindra floc avui dissabte.

En principi foren cinc les candi-
datures que es formaren per aquests
comicis, de les quals tres passen de-
fini'ivarnent a la prova final.

Inauguración de un nuevo estableci-

miento de peluquería y estética
El martes pasado tuvo lugar la

inauguración de un nuevo estable-
cimiento de alta peluquería y este-
tica para señoras y caballeros. «Ra-
fa - Nova línea» es el título del nue-
VC) local que esta ubicado en el Car-
rer Wets Horts número 2 y dotado
de unas modernísimas instalaciones.

Deseamos a su propietario Rafael
Rubio, un buen éxito.

Hermandad de Donantes
de Sangre

Extracciones en Pcrto-Colom

El próximo lunes día 22, a partir
de las 7 de la tarde, en el Convento
de las Hermanas de la Caridad de
Porto-Colom, un equipo móvil de la
Hermandad de Donantes de Sangre
de !a Seguridad Social, procederá a
efectuar extracciones a todos los do-
nantes que se presten a ello.

Como sea que no se avisara par-
ticularmente, se ruega a los posibles
donantes se den por enterados con
Ia presente nota.
11n1111,n 11•1!	

VENDO COCHE ANTIGUOdos ca-
rretones de muelles caba llena y
un carro.
UNA l'ERCHA y accesorios de tri-
lla, arados, tinajas, y guarnición
caballeria.
Informes LA CERAMICA. C. Ma r,
19 - Tel. 580356.

VEND() COTA 7•1 cc. PM-W
en buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

FACEM FESTA
No n'hi ha prou per a fer festa que l'Ajuntament ens prepari

un programa, som nosaltres els qui amb el gran de participació
que hi volguem dedicar donarem la mesura exacta de la nostra
festa . Fer festa s conviure joiosament i un poc a la despreocu-
pada i conseqüentment es un gest d'oberAtra vers els nostres

els que venen de fora a compartir una vivencia.
Que no es perdi clones per culpa nostra la vertadera essèn-

cia de les testes. Que un any mes, pet-6 amb tries intensitat i au-
tenticitat, facem entre tots la festa que més legítimament pot ex-
treure de si mateixa la nostra comunitat.

L' EQUIP

Fires i Festes de S. Agustí
SALO-CINE SANT ALFONS

Projecció de la darrera pel.lícula de l'-Equip Tulsa»

PRESENTA A

BIEL VILL AL ONGA

MAPIA LORENTE.RAF EL TOMAS•SANTI BONO•CATI ROCA•JOAN PLA•ANTONIA
ESTEVA•MIQUEL AMOROS•LUIS ARISTONDO•JOAN OBRADOR. Md  ANTONIA PICO
AN LOMA ALBONS•TONI BARCELO•TOMEU MIQUEL.JULIA RAMIS • FRANCESCA
OBPADOR•SERGIO CANOGINMA URBELUA•CATI OBRADOR•BEATRIZ MARTINE Z
MIQUEL VAOUER•TOMEU GOMILA•Ma DOLORES RIGO•JCAN  MANEL CH !LET
JOANA VICENS• el nin PERE OLIVER•Productor executtu-JOAN OBRADOR•Cap de sc.:
MIQUEL VAOUER•Adreç-I- ONI LOPEZ•Art director-PERE OLIVE R•Assistent de rodatge
JAUME ADROVER•Muntatge- Estudis"RICART•Cançons interpretades per SANTI BONO
	 en discos"MALLER" 	

Fotografia -BERNAT O. RICART 1	 i direcció-MAIKEL]

Horari de funcions:

Sessions diàries fins al 31 d'agost, a les 9'30 del vespre
Podeu adquirir les localitats amb antelació a:

Foto BENNASAR - Tel. 580314
Electrodoméstics «RICART» - Tel. 580535

Teixits «CA'N BERGA» - Tel. 580064
NOTA: Totes les persones que comprin ILP. «CALFREDS» de

SANTI BONO, tendran UNA ENTRADA GRATIS per assistir a qual-
sevol de les projeccions d•aquesta cinta (sempre que es faci amb
l'antelació opor(una).

Inmobiliaria AROS A
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Galiano, Tel. 575234

PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.



FELANITX

Comunicat dei GOB-Felanitxde sociedad
DE VIATGE

Es troba entre nosaltres, el supe-
rior de la comunitat teatina d'Iran-
Lu, el P. Domingo Andreu Sastre.

NECROLOGIQUES
Dia 31 de juliol deixa d'existir
Felanit, a 70 anys i després

d'haver rebut els sants Sagraments,
.D. Antoni Barceló Roig. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.. Maria Mes-
tre, tilla Antònia i fill politic Rafel

icolau.
--

Dissabte dia 6 enrega la seva
anima a Déu en el Convent de la
Caritat, després de veurer's confor-
tada amb la recepció dels sagra-
ments i a l'edat de 93 amis, Sor
Rosalina Nicolau Barceló. En glò-
ria sia.

Mes de quaranta anvs fa que Sor
Rosalina s'integra a la comunitat
de Felanitx, dins la qual exerci, fins
que el pas dels anys li ho permeté,
la humanitaria missió d'assistir als
malalts. Quants de sofriments no

intenta alleugerir la bona germana?
Que Deu misericordiós acollesqui

generosament la seva ànima.
Enviam cl nosre condol a la Co-

munitat de Germanes de la Caritat
i als seus familiars.

---
Dia S de agosto falleció en Porto-

Colom, a la edad de 80 arios, des-
pues de verse confortada con los au-
xilios espirituales, D.' Catalina Fio!
Riera (Fioleta). I.D.V.

Enviamos nuestro mas sentido pé-
same a su familia y de un modo es-
pecial a su hermana D.' Apolonia.

Stacclin	 c., :losa
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTÍ

HORARI DE MISSES.
Des 'del dissabte dia 3 de setem-

bre, les misses vespertines de dis-
sables, cliumenges i festes es diran

les 730 del capvespre. seguint
l'horari acostumat.
IIMINIMAMMENI.471110....r.".111,-.4111ii n••=11.1•111FranIMMMIMIelbyr11.71Wilrialar••••••Im

Hogar dei Pe;r». La
SORTEO MENSUAL

En el sorteo que patrocina «La
Caixa», celebrado en el mes de agos-
to, lia sido agraciado el socio n.°
1.735, correspondiente a D. Bartolo-
nx. Bordov Bordov, 4.. Vuelta, i2.

La setmana passada es va cele-
brar a Felanitx la primera reunió
de la delegació del GOB. Creim que
ja es ben hora que qualcú es pre-
ocupi una mica en favor de la mal-
menada naturalesa felanitxera, ja
que precisament els que mes atri-
bucions tenen per a defensar-la són
aquells que mes la destrossen.

La reunió tingué un caracter in-
formal, de primer contacte. Aixima-
teix es va fer molta feina quant a
preparar la tasca a realitzar en el

Reparación y

venta de

persianas

venecianas

Falsos tachas en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359

termini d'un mes.

La intenció cl'aquest comunicat es
alhora d'informar de la passada
reunió, obrir la nova delegació a
tots els interessats, a tots aquells
que directament o indirecta vulguin
defensar el medi ambient. Com que
encara anam de forma provisional,
si algú es troba interessat, ens pot
localitzar demanant informes a la
redacció del setmanari.

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

corno en los mejores salones de
Palma

C. 'loris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)

7=117111MIMM

PISCINAS MODULARES
PREFABRICADAS
Más de 30 modelos y formas diferentes
fabricados en poliester armado con fibra
de vidrio.

Montaje e instalación completa
en un máximo de 48 horas

Disponemos de equipos de filtración adecuado para cada
modelo, equipado con caseta de poliester.

Garantía 5 años
Más de 10 años de experiencia y 2000¡piscinas instaladas

en toda Eepafia, avalan nuestra garantia.
400 METROS DE EXPOSICION

EXCLUSIVAS A. SOCIAS
Médico Darder, 12 - Tel. 414498

PALMA

42/14 prield1t3paiG
6cc TI1 U ETA Carrer de Sa Plaça, 19

Tel. 580840
MOBLES DE MANA I BANY

VISITE NUESTRA EXPOSICION EN LA IV MOSTRA AGRICOLA INDUSTRIAL I ARTESANA

Para informes en

Felaritx y zona



Fütbol
Partidos amistosos

Crónica por gentileza de

84Toa-Tril,..,Gt"r÷TA
MOBLES DE CUINA I BANY

ICLUSWA DE

El C.D. FELANITX desde hace
unas semanas ha iniciado el clásico
rodaje de pre-temporada. Juan Tau-
ter ha aprovechado la oportunidad
que le han brindado una serie de
partidos amistosos para experimen-
tar nuevas tácticas, y probar a los
nuevos valores, product() de la can-
tera. .Es difícil saber qué piensa el
«mister» acerca de éllos, pero supo-
nemos que en su libro de notas ha-
brá jugosos apuntes. Estos mucha-
chos, sin duda, necesitan partidos
para coger el ritmo necesario para
jugar en 3." división, hay que ciar
'iempo al tiempo, al final juegan
los que valen.

EM S'ALQUERIA.
El pasado domingo el equipo me-

rengue jugó un amistoso contra
«S'ALQUERIA» que juega en 1." re-
gional, con motivo de sus fiestas.

Al final se llegó con empate a un
tanto. El gol felanitxer lo marcó
Martin Rial, de bellísima factura,
siendo junto a Oliva uno de los ju-
gadores más destacados. Se tuvo
que recurrir a la serie cle lanzamien-
tos desde el punto de penalti, fa-
voreciendo la suerte al equipo de
Tauler.

EN CAMPOS.
El lunes se volvió ï jugar, esta

VCZ en CAMPOS, con el equipo ti-
tular que milita en la Preferente.

El partido fue malo a rabiar. Só-
lo la seguridad en la puerta de Adro-
ver, que vuelve a estar en plena for-
ma y las actuaciones de Oliva v Vi-
cens merecen destacarse. Tampoco
estuvo acertado el árbitro recién as-
cendido, Vivancos, que tragó un cla-
ro penalty a Seminario.

Como se llegó a la conclusión del
cact.lentro con el cero a cero ini-
cial, se tuvo que decidir el trofeo en
liza por el sistema de penaltys; es-
ta vez perdió el Felanitx.

NO SE TIRA A PUERTA.

No queremos juzgar los resulta-
dos obtenidos, la verdad es que han
sido malos, con equipos teóricamen-
te inferiores no se ha logrado ven-
cei- en ningún partido, y en cambio
si perder por dos a cLro frente al
España. No lo vamos a hacer po:--
que han sido meros onsayos, sim-
ples experimentos, pero si hemos
notado, que al equipo merengue le
falta mordiente. Crea pocas ocasio-
nes de gol y encima no dispara a
puerta. Eso si que es alarmante.

MAÑANA  MAS PARTIDOS
AMISTOSOS.

Mañana en «Es Torrentó» a las
6'30 de la tarde juegan el FELA-
NITX ATCO. y el CA'S CONCOS.
Mientras el FELANITX se desplaza
a MANACOR.

MAIKEL.

CAFETERIA :MAR, ;en venta o
tra spaso. Situada	sobre pia \ a
CalaNlarcal de Porlo-Colom.
In formes en la'anisma.

LA EMPRESA

Autocares Grimait
comunica a todos los aficionados al filth& que pondra a su

disposición AUTOCARES para asistir a todos los partidos que
dispute el C.D. MALLORCA en Palma.

Para informes: Autocares GRIMALT
C. Virgen del Socorro, 1 (frente Cine Felanitx)

Tels. 511:15-5802-111

REAPERTURA

IDIOMAS FELANITX
Inglés - Alemán - Frances - Holandés

Español para extranjeros

INSCRIPCIONES: Del 16 al 31 de agosto,
lunes, miércoles y viernes
de 6 a 8 tarde.

PRINCIPIO DE CURSO. 1 de septiembre
Abierto cada dia de 3 a 9 tarde
GRUPOS ESPECIALES NIÑOS

Pza. Pax, 12-A	 Felanitx

FELANITX

Un capitol a punt de cloure
Encara que sigui tan noble i grandiosa l'església del Convent, encara

que es presenti als vostres ulls endomassada i guardi vestidures sagra-
des antigues i valuoses, no ens deixem enganyar: l'església del Convent Cs
pobre, amb aquella pobresa digna, que no cerca exhibir-se, sine) que es
acceptada amb dignitat i alegria acollidora.

L'expoliació de que fou objecte en el segle passat, l'acosta més al
cor del poble senzill que la revolta, i danya el patrimoni artistic del nostre
poble molt més que els interessos de l'Església.

Amb dificultats, certament, però també amb l'alegria evangèlica dels
pobres, formant una familia nombrosa i unida, l'església del Convent ca-
mina envant dins la história i guarda ben encès el foc sagrat d'una tradi-
ció religiosa.

Una pagina brillant d'aquesta história Cs l'obra de reconstrucció de
la teulada, obra d'un poble unit que mira el Convent com a seu.

La Junta d'Obres espera que el capitol de la Teulada es podrà doure
promptament. Un grup de fidels aportaren el capital sens interès, i ara es
va retornant amb les modestes aportacions de tots. Aixi la iniciativa d'un
grup es va transformant, com deu ser, en obra de tot el poble.

•Després de la coHecta de les festes de Sant  Agustí, la Junta passara
comptes amb els subscriptors del prCstec. Abans convé informar a
tothom.

ESTAT DE COMPTES, agost 1983:
Deute de la Junta d'Obres als subscriptors del prêstec 460.000,—
Recaptat des de setembre 1982 91.672,—

Deutj real de l'església de S. Agustí 368.328,—
Felanitx, 16 agost 1983

Bartomeu Miguel
Rector de Sant Agustí

Ayuntamiento de Felanitx
Se comunica a las personas de la Tercera Edad, que durante

Ias próximas ferias y fiestas de San Agustin, gozarán de entrada
gratuita, en la función de teatro del martes día 23 y en la ver-
bena del día 28.

Para beneficiarse de esta gratuidad, sera indispensable la pre-
sentación del carnet de pensionista o del D.N. de Identidad.

CINE FELANITX
Jueves 25 a las 9'30 noche y domingo 28 desde las 3 tarde_ 

¡La mayor aventura que usted quiso volver a ver!
CHRISTOPHER REEVE en

Superman I
con Marlon Brando y Gene Hackman

Y

Vértigo en la pista
¡Una feroz carrera para salvar a un hombre de la droga!

Fabio Testi y Sen la Berger

Viernes 26 y sábado 27a las 9'30 de ia noche

Una venganza insaciable de pánico y horror que le
dejará sin aliento

Ei asesino del cementerio etrusco
Los arqueólogos profanaron una tumba antigua y desataron

una terrible maldición

Otra base en el mismo programa:

¿Quien ha matado a los
grandes Chefs?

Hoy sábado: La Presa y
• La gata sobre el triad° de z!nc

Mailana domingo. Le llamaban Dragón Gordo
• El lago azul

Y



instantineas
• en GADGETS

Oferta
verano

LAMPARAS, del 15
a! 50 por ciento de
descuento.

BOMBILLAS, 15 por
ciento descuento o
20 ptas. si nos
entrega su bonbilla
vieja.

PILAS, 20 por ciento
de descuento.

VoaiDorEVE
,h&RHEPnP.,

Programa de les Festes...
(Ve de la pagina 2)

A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, 4.» Verbena
Amb l'actuació de: STRET BOYS, RADIO TOPOLINO, OLE OLE,

AMIGOS, BRIOS i MIAMI ORCHESTRA.
DIUMENGE, DIA 28 ---FEST A DE ST. AGUST1

A les 9. Cercavila dels Cavallets, Dimonis i Caparrots. Fira als llocs
acostumats.

A les 11. Al Convent de Sant Agustí, Ofici concelebrat. Farà el sermó
del Sant el Rvd. Teodor Suau Puig, rector del Seminari. La Coral de
Felanitx interpretara la Missa del Pare Aulí. Hi assistirà la Corporació
Municipal.

A continuació, als porxos de la Sala se servira un vi espanyol. Hi
queda convidada tota la població.

A les 16. Al Cercle Recreatiu, X Torneig «Ciutat de Felanitx» d'Escacs.
A les 1815. A la Plaça de Toros «La Macarena», Gran NOVILLADA

de Fira.
Des de les 20 fins a les 22'30, el Museu de la Fundació Cosme Bauça

(carrer de Sa Sínia) romandrà obert perquè el públic el pugui visitar.
A les 22. Als voltants del Convent, Festa de Carrer, amb la participa-

ció de la Banda de Música i ball de bot.
A les 23. Al Parc Municipal de Sa Torre, Verbena gratuita
Amb l'actuació de: FOXIE QUARTET, LUCIO BARBOSA LOS PAM-

PEROS i ORQUESTA MACAO.
A les 24. Al passeig de Ramon Llull, focs artificials a càrrec de la

Pirotecnia Jordà.

Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°

A pagar el 50 7 0 al contado.
Resto, 20 años.

Informes: Tel. 581231

Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa

A pagar 5070 al contado. Resto 20 años

Informes: Tel. 581231

SUPERHAÍBAS
Oferta de la semana

Melocotón en almíbar medio kilo
	

49 ptas.
Quesitos Caserío
	

71

Damiana Prohens Monserrat
Viuda de Cristòfol Barceló

va morir a Felanitx, el dia 12 d.agost 19S3, a 75 anys, havcnt rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

AI eel sia

Els seus fills Angela i Llorenç; fills politics Guillem Nicolau Sitjar i Maria Ramon Maitn6;
nets Mateu i Cristôfol Nicolau i Cristòfol i Joan Barceló; germans Jaume, Miquela, Bernat,  Antònia
i Llorenç; germans politics; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva hnima a Wu.

Casa mortuòria: Plaça d'Espanya, 15 (Ca'n Negret)

FELANITX	 7

1„, f. o c.: arcs4114
X, LI

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• De flUeVO «L'EQUIP TULSA»
consiguió UN NUEVO EXITO con
el Ultimo vehículo «CALFREDS».
En «LA PONDEROSA» se reunieron
casi medio mill ar de personas que
aplaudieron muchas de las interven-
clones del «casting» que integra ia
cinta. Y a pesar de las dos horas y
media, la mavoría se divirtieran de

lindo.
Allí estaban MIQUEL OLIVER, el

dire general (le nest. el con
seller de cultura FRANCESC GILET
(6ste se lo pasó pipa), el escultor
JAUME MIR v otras personalidades
que harían interminable esta lista.

La función, que empezó muy tar-
de, terminó pasadas las dos y me-
cl ia.

ditdas lo quo hace
«L'EQUIP TULSA» tiene el don de

convocatoria, nadie quiere per-
dérselo.

• Los responsables de la cinta
han decidido aligerar en bastantes
minutos la película original para
p:evectarla en «Sant Alfonsr. Así
q tie «CALFREDS» cuando la vea
aquí habrá sufrido los cortes de ia
siempre salvaje tijera. Pero, dicen,
que se hacía necesario. Habra que
ver cómo queda este nuevo montaje.

• JOAN PLA en «BALEARES»
dedicaba toda una pagina a la pelí-
cula. «CUANDO FELANITX SE VIS-
TE, DE HOLLYWOOD» empezaba
su extensa crónica. Muy divertida
par cierto.

• El viernes de la semana ante-
ror «cuatro pelagatos» (Pla dixit)
visitaron en la COLONIA DE SANT
JORDI al MINISTRO DE CULTU-
RA el Sr. JAVIER SOLANA. Estos
cuatro pelagatos fueron JOAN PLA,
MAIKEL, JOAN OBRADOR y JAU-
ME DE'S RAFAL. Más de media ho-
ra estuvieron hablando y riendo con
el. Un simpatico ministro, si señor,
que prometió venir algún día por
FELANITX. «Si todos son tan diver-
tidos como vosotros tengo que ir a
ver si me contagio».

El ministro agradeció el ELEPE
de SANTI BONO que se le regaló
se excusó de no poder asistir al «es-
treno» porque tenía que ir el pasa-
do fin de semana a MADRIZ... La
LOAPA les trae de cráneo.

• Sigue negando fuerte el disco
de SANTI BONO en «RADIO BA-
LEAR». Muchos días siendo número
uno de la lista de éxitos de «MUSI-
CALES» que lleva a cabo el popu-
lar parlanchín Cristóbal Peláez.

• Hay que pasar por el bar «MIL
I UN». Hay que ver la EXPOSI-
CION FOTOGRAFICA de PERE
OLIVER. Es magnífica, se la reco-
mendamos.

• Estas últimas semanas ha ha-

bido en FELANITX una OLEADA
DE ROBOS. No sabemos si sera por-
que se avecinan nuestras fiestas. Lo
malo es que muchos de ellos no se
denuncian. «Para qué, si los encie-
rran hoy y mañana los sueltan» —di-
cen algunos de los afectados. Una
triste realidad.
a Ah! nos olvidábamos de que

SANTI BONO irá (o fue) a grabar
un «play back» para las cámaras del
«INFORMATIU BALEAR» de su can-
ción exitosa «SI JA ETS UNA DO-
NA» que seguramente veremos la
próxima semana por la tele.

JORDI GAVINA.

SE VENDE Seal 124 PM. - C.
Informes: Via Argentina, 5.
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Reflexions sobre la decadència d'aquest poble - 2

El present i el passat
Abans d'entrar en metles de bell

nou amb aquestes idees expressa-
des en veu alta davant els meus pai-
sans felanitxers, voldria fer avinent
que la meva intenció és, ni més ni
pus, que reflectir en certa mesura
la situació de Felanitx a les darre-
ries del segle XX; remoure minima-
ment la consciencia dels lectors per-
que, entre tots, jo el primer, dei-
xem de mirar-mos el dobler de la
panxa i albirem la societat del fu-
tur. Dic això perquè han estat més
d'un els benevolents amics que han
tengut el fetge, amb aquesta calor
i ran de festes, de Ilegir críticament
l'articlet primer i m'han comentat
que l'havien trobat derrotista, si
més no, apocalíptic, carregat d'una
visió perventura que no tocáva la
vila amb els peus. D'altres —no
massa— m'han dit que bé... però és
que la crisi no es tan grossa com la
pinten. D'acord: no tenc cap voca-
ció de predicador dels «dotze ser-
mons» ni la meva capacitat arriba
a no errar-me mai... ja m'agradaria
això darrer.

Els felanitxers ens sol agradar so-
vint contar als forans les excellen-
cies de les nostres coses: de les so-
brassades o el vi fins la tranquili-
tat de Sant Salvador o Cala Estreta,
tot passant per cada racó del oue
fórem o sense perdre el nord de les
Berbenes. Aquest es un esport molt
saludable, que unit a l'amabilitat i
la ironia (o pardaleria esquitxada
d'equfera) no duu enlloc. És un
exercici imaginatiu i de relacions

humanes.

No voldria que vos penssassiu que
sia necessari que cada felanitxer ha-
gi de militar amb unes conviccions
passives, entristides, sobre la nostre
situació i futur. Tampoc crec que
el carril sia denunciar que esteim ar-
raconats, ficats en el cul de sac del
!levant mallorquí i que les institu-
cions s'han oblidat de noltros; «com
que som molt importants, sempre
hem de ser els primers». Ara ja no
som a temps a passar davant dels
manacorers, ni dels llucrnajorers ni,
fins i tot, dels campaners —amb Es
Trenc urbanitzant i 1.500 milions de
Madrid per a regar els seus horts
amb les aigües depurades dels ciu-
tadans—.

La nostra població s'està envellint
i baixant en comparació a d'altres
viles veinades i aim) no es més que
Ia demostració evident tie que el no-
ble es mer, a poc a poc; no tenim
cap indústria important, el foravila
esta a punt de la desfeta, arrosegat
per tota la problemàtica general i,
sobre tot, per la des.gracia escando-
losa del Sindicat, una institució de
60 anvs, única en tota I illa; la cons-
trucció viu d'un mercat interior, de
fer pisos per noltros mateixos per-
one sembla que a la gent li ha pe-
gat, tard, complexe de Ciutat, quan
els ciutadans —jo ho sé be— just
voldrien viure a una casa de po-
hie.. Ja m'enteneu. El passat es bo
recordar-lo i guardar-lo.

Andreu Manresa Montserrat.

Ia rodella...
(Ve de lu pagina 1,

ens marca i es imprescindible la
creació d'una infraestructura socio-
econúmica-industrial «perque tot-
hOill que vulgui i pugui, tengui l'o-
portunitat de crear els centres de
ireball necessaris per a la vida cm-
tadana».

Pena en qualque aspecte, trobam
que va un poc enfora. Així quan, re-
terint-se a la tendencia a emigrar a
Ciutat que han patit els felanitxers
(com els nadius de molts altres po-
bles de Mallorca), diu que es con-
traria a «la manera autèntica de viu-
re de l'home» exagera ostensible-
ment. L'emigració a Ciutat (o alla
on sia) respon a moltes causes, una
de les quals pot esser, i sovint és,
la necessitat de trobar un lloc de fei-
na adequat a les aspiracions de ca-
dascú. Una vida autentica també es
possible a Ciutat.

Més mal d'entendre resiulta quan,
després d'afirmar que «a Felanitx
falta tina promoció econòmica i in-
dustrial», diu que s'han de deixar
un poc de llarg les qüestions econò-
miques que «a fi de comptes no pas-
sen d'esser molt mes allù d'assump-
tes de comptes».

Sincerament, no veim la manera
de fer una promoció econòmica i in-
dustrial deixant de banda les qüe ,;-
tions econòmiques. Pensem que mol-
ta gent que se n'ha anat de Fela-
nitx, ha partit nrecisament perquè
els comptes no li sortien.

Però, sobretot. el punt que provo-
ca el nostre desacord és l'anunci

consolidació de Felanitr com la
base de llançament de la comarca

Sur de Mallorca i fins i tot de tout
la ruralia mallorquina».

Analitzant objectivament les co-
ses, tal afirmació és d'un triomfa-
lisme delirant. Com a seguidors
preocupats de la marxa del poble,
no som capaços de veure el més pe-
tit indici • d'aquesta consolidació;
ben al contrari, creim (i greu que
ens sap haver-ho de dir) que durant
aquest any l'atonia i la decadencia
que tant hem comentat continua ca-
da vegada més greu.

El Ministeri d'Obres Públiques ha
construit una carretera excellent en-
tre Felanitx i Manacor. Es ver que
servira perquè la comarca manaco-
rina puga visitar més còmodament
el Castel' de Santueri i Sant Salva-
dor; per?) també creim que es indis-
cutible que no farà augmentar les
vendes dels comerciants felanitxers.
Molts de compradors de la vila ja
saben a hores d'ara que a deu mi-
nuts de camí bo tenen un mercat
diversificat i ben asortit a la seva
disposició.

Si és el nou centre d'urgències sa-
nitàries, ben arribat sia; per?) d'a-
attest assumpte hi ha molt a parlar.
Si el Govern se decideix a obrir
l'ambulatori de l'antiga Estació Eno-
leeica (que a l'Aiuntament no li
costat un duro), no hi ha dubte clue
s'hauria avancat respecte de l'aten-
ció ciels malalts; però així i tot sen'l
dificil one se justifiqui cap casta dc
rellaneament.

La nostra intenció no es d'aigualir
les festes a ningú; però no es qües-
tió d'aprofitar l'eufòria de l'estiu i
del trui de les verbenes per creure o
fer creure que tout va Hen.

Pirotècnic
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ANGELA CARRASCO que actuará en la verbena de esta noche




