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El Cantenari de la puma a Felanitx

Suggestiu pariament dei president de la. rodeila4ç
c(Prealsa Forma»

Diumenge fou commemorat a ni-
yell oficial el I Centenari de la
Premsa a Felanitx. En cl saló
l'Ajuntament se celebra un acte en
el qual el president de l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca
Mn. Santiago Cortés pronuncià un
parlament entorn al tema «Present
i futur de la premsa forana». Pre-
senta al conferenciant el director
del setmanari Tomeu Pou. Aquest
parlament fou una exposició molt
acurada del fengmen de la premsa
comarcal i una anàlisi prou incissi-
va entorn a la seva motivació i in-
cidència dins la comunitat on es
produeix. Donat l'interès d'aquest
text, hem cregut oportú reproduir-
lo, el que feim a partir d'avui en
dues edicions successives.

Després del parlament de Mn.
Cortès el Batle Pere Mesquida pro-
nuncia les seguents paraules:

Enguany s'han complit cent anys
des de que uns quants felanitxers,
senzillament i sense pretensions,
començaren la publicació del set-
manari «El Felanigense» (el primer
de la part forana de Mallorca).

De llavors ença, cada dissabte ha
sortit el carrer un periòdic felanit-
xer. Els principals han estat «El
Felanigense» i el «Felanitx», que
enguany ja ha complit els 48 anys.

«El Felanigense» i el «Felanitx»
han duit a terme una gran tasca
d'informació de l'actualitat de cada
moment.

Han ajudat a fer conèixer el nos-

Divendres passat es reuní el jurat
per otorgar els premis del XIV Con-
curs Nacional de Fotografies «Ciu-
tat de Felanitx», organitzat per la
Fundació Mn. Bau0 sota el patro-
cini de l'Ajuntament de Felanitx.
Aquest jurat estava integrat pels se-
nvors Martí Busquets Salas, Julia
Ticoulat Mestre, Sebastià Ballester
Huguet i Jaume Ballester Puigrós.

Després de la corresponent deli-
beració, acordaren concedir els se-
güents premis:

Primer premi «Ciutat de Felanitx»
tema lliure, a Josep Allue Alemany
de Martorelles, per la seva collecció

tre passat.
Han impulsat iniciatives cap el

futur.
L'Ajuntament concedí al semana-

ri «Felanitx» quan complí els 40
anys, la medalla de la Ciutat.

L'Ajuntament que presidesc no ha
volgut deixar passar aquesta ocasió
dels cent anys de prensa felanitxe-
ra sense celebrar-ho, i, en aquestes
entranyables festes de Sant Agustí,
ha organitzat aquest acte.

Jo he d'agrair a Santiago Cortès,
president de l'Associació de la Pren-
sa Forana de Mallorca, la seva mag-
nífica intervenció.

Vull retre homenatge al «Felanitx»
en la persona del seu director en
Bartomeu Pou, redactors i collabo-
radons.

I encoratjar-los en la seva tas-
ca d'infortnació, de critica positiva,
d'illustració del nostre passat, des-
cobriment de nous horitzons per al
futur i ajudar així cada dia a l'en-
grandiment de la nostra estimada
Ciutat.

Tot seguit el Batle féu entrega
al nostre Director d'una placa de
nlata amb la següent inscripció:
,, T,'Airtnfament de Felanitx ret ho-
menatsze al setmanari «FELANITX»
arnb motiu del Centenari de la

T ncal. Festes de Sant Agus-
tí de 1983».

Finalment el nostre Director adre-
cà vines breus paraules d'agraiment
a l'Aiuntament, així com a le per-
sones que s'havien sumat a l'acte.

«Cames-3».
Primer premi «Ciutat de Felanitx»

tema local, al nostre paisà Antoni
Roig Barceló.

Primer i segon accessit, tema Mu-
re. a Josep M.a Ribas Prouts i Joan
Rebellar Segales respectivament.

Primer accessit tema local a Pere
Oliver Soler i segon a Jose Antonio
Sobrino.

El premi al millor autor local fou
per Catalina Ferrer IVIarla i el pre-
mi per l'agrupació fotogràfica a la
qual pertany el guanyador fou per
l'Agrupació Fotogràfica de Martore-
Iles.

calfreds
En ocasió de les fesi.es de Sant

Agustí d'enguany, s'ha produit una
manifestació cinematogràfica sorgi-
da al nostre poble. Segons com, és
In nota més innovadora dins el ou -
dre de festes, que han seguit rigoro-
sament un esquema que dura d'a-
nys ença.

Ens referim a les projeccions de
Ia pellícula titulada Calfreds, de la
quel es director, guionista o, per
dir-ho de qualque manera, l'anima
de la realització, el nostre company
Miguel Juan.

Tot va començar amb una festa
multitudinària, a «La Ponderosa»,
on se varen reunir uns centenars de
persones per assistir a l'estrena de
Ia peHícula. Després, les projeccions
s'han repetit durant tota aquesta set-
mana a la Sala del CoMegi de Sant
Alfons, destinades al públic en ge-
neral.

Comentar la pellícula tenint-ne en
compte tots els aspectes ens podria
dur molt enfora. En efecte, podríem
analitzar-la des del punt de vista
formal, estètic, purament cinemato-
gràfic i també com a fenermen so-
cial o, si tant volen, cultural; i en-
cara donaria peu a comentaris l'es-
tudi de la part lingüística, aspecte
aquest que, si més no, pot tenir va-
lor com a testimoni d'una realitat i
símptoma d'uns sentiments i acti-
tuds.

A nosaltres, que no disposam do
paper ni de temps ni tan sols do
ceinpetência per envestir a tot això,
ens limitarem a destacar la impor-
tancia que té el le nòmen dins un
marc general d'atonia creativa pa-
tent a la nostra vita durant els dat-
rers anys.

L'obra d'En Miguel Juan podrir,
sens dubte, esser discutida; per-6 la
seva activitat es innegablement, la
mostra d'una voluntat incansable de
treball. Ja són molts d'anys de co-
Haborar en aquest setmanari, i
aquesta constancia be mereix que la
tenopem en compte. Respecte de la
peHícula, que ja no és la primera,
destaquem el fet d'haver consegdit
comunicar aquella voluntat i entu-
siasme a un equip extraordinaria-
ment ampli. En temps d'apatia com
el que vivim té un mèrit sebre mo-
bil:tzar tant de personal i fer-lo trc-
bollar en una empresa comuna.

No és, però, l'estil de la nostra
secció l'elogi sistemàtic i gratuit.
Pei. aims), voldríem aportar-hi una
reflexió crítica i prevenir contra un
perill. Es possible que En Miguel,
enllepolit per l'èxit indubtable de
les experiències anteriors, se senti
amb ganes de continuar. Nosaltres
ens guardariem prou de desanimar-
lo, ben al contrail. Però és previsi-
ble que el públic li exigesqui cada
vegada més. No s'hauria de confor-

(Passes a la paq. 4)

Josep Allue î Antoni Roiq premis «Ciutat de
Felapitx» de fotografia

Tombats a la molsa

Adéu Loapa, per ara
El Tribunal Constitucional ha donat la raó als Governs d'Euskadi i

de Catalunya i ha declarat inconstitucionals catorze articles de la famosa
LOAPA, desqualificant-la, de passada, dels apellatius d'oorganica» i d'«ar-
monitzadora». Quasi res porta el diari!

Se n'ha parlat molt de la LOAPA d'ençà qe la UCD i el PESOE pac-
taren la llei. Probablement ha estat la Hei més discutida i més polêmica
d'ença que s'aprova la Constitució Espanyola.

L'informe Enterria fou el motor d'aquesta llei que, impulsada per
l'antic ministre Martin Villa, fou pactada i aprovada pel partit en el go-
vern llavors —la UCD— i pel partit en el govern ara —el PESOE—, en
contra de la voluntat dels partits nacionalistes d'arreu l'Estat Espanyol.

Ara la llei ha quedat desqualificada i s'ha quedat en LPA. El PESOE,
almenys per ara, no sembla tenir massa interès en retirar definitivament
aquesta llei que rebaixava el sostre de continguts i de competències dels
estatuts d'autonomia, sobretot dels dTuskadi i Catalunya. El PESOE
s'ha quedat ara totsol defensant aquesta llei que una vegada pacta amb
Ia desapareguda UCD. El futur de la LPA (el que queda de la LOAPA)
es incert i, si lad per ara els que no voliem la LOAPA ens podem donar
per satisfets amb la sentència del Tribunal Constitucional, em pens quie
Ia qüestió seguira duguent coa.

Ramon Turmeda
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PlIECIO DE SLSCRIPCION
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SAN lo)ltai

D. 28 S \gustin
L. 29.
NI. :if): S. Fanlino

NI. 31: S. ItmliOn

J. 1: S. Gafle6n
V. 2: 5..knlolin

S. 3: S. Gregorio

LUN A
C. menguante el 31

COM UN ICAC1ONES
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 - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario n
las 630 y 17'15. Domingos uno
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.

Medico para mañana:

Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23

Tel. 580254

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Amparo Murillo.

Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco Pifia
Miércoles: Munar-Melis Gays
Jueves:	 Miguel-Nadal
Viernes:	 Amparo Murillo.

TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal 580051
Funeraria	 580448 . 581144
Ambulàncies 581715
Guardia Civil 580090
Bombers 581717

Naps
—Napfreds, de nelícula.
— I vostê, a quina comunitat

autónoma pertany?

—A la de Madrid.

—Nap-oleó.

FELANITX

Festes de St. Nicolau a Ca's Concos Ayuntamiento de
PROCiAMA de les festes que en honra de Sant Nicolau en comme-

moració del quaran:a aniversari de la benedicció solemne c1,21 temple par-
roquial, es celebraran a Ca's Concos des Cavaller els dies 3, 4, 7, 8, 9,
10, i 11 de setembre de 1983, patrocinades per l'Exceltentíssim Ajunta-
ment de Felanitx.

DISSABTE, 3
10,30:—Amollada de coets i repicada de campanes anunciant el co-

mençament de les festes.
11.—Concurs cle dibuix a l'aire iliura per nins i nines d'E.G.B.
18.—Partit de futbol entre els equips C.D. Llucmajor i S.D. Ca's Con-

cos, disputant-se tin trofeu donut per l'Ajuntament de Felanitx.
22,30.—Verbena grattWa amenitzacla pels conjunts SHERRY, VIA DE

CINTURA i ARIA.

DIUMENGE, 4, FESTA COMMEMORATIVA DEL QUARANTA ANI-
VERSARI DE LA BENEDICCIÓ SOLEMNE DEL TEMPLE PARROQUIA?:
I HOMENATGE ALS NOSTRES VELLS.

11.—Concurs cle tir amb carabina d'aire comprimit.
18,30. Compareixença ciels veils amb els seus acornpanyants a Ca ses

McilFes, des d'on partiran cap a l'Església acompanyats per les Autori-
tats i la Banda de Música de Felanitx.

19.—Solemne missa concelebrada; presidira Mn. Antoni Obrador i
Garciás, fill de Ca's Concos i un dels homenatjats. Dira el sermó Mn.
Bartorneu Vaguer. Cantara la Coral de Felanitx.

19,45.—Acte d'homenatge als nostres elIs. Parlament que dira D. Joan
Maimó i Vadell. Actuació de la Banda de Música de Felanitx i de l'Escola
cle Ball de Ca's Concos. Repartició d'objectes commemoratius de l'home-
natge. Cloenda per les autoritats.

Patrocina aquest acte la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es-
t a Iv is.

DIMECRES, 7
22.—A l'Esgksia parroquial, concert per la Coral de Felanitx i segui-

clany'r' cencert de piano a càrrec de Francesca Artigues

DIJOUS, 8
l7.—Fesa per la gent menuda. Cncanycs, rompuda d'olles, cart -eres

de sacs, etc.
22.—Projecció cinematogràfica a càrrec d'En Pep Berga dc Manacor.

Es projectaran: «l'Aigua» j «La Cova del Pirata».

DIVENDRES, 9
17.—Correguda de cintes i jinkama.
20.—Passacarrers amb els xeremiers, dimonis i capsgrossos.
21.—Missa, Benedicci6 dels panets i Veneració de la relíquia de Sant

Nicolau.
21,30.—Inauguració oficial de l'exposició-concurs de Hors i plantes. A

la mateixa s'exposaran els dibuixos del concursos dels
22.—Revetla popular, ball de bot amb les xeremies, guitarres i gui-

tarrons.

DISSABTE, 10, FESTA DE SANT NICOLAU
10.—Repicada de campanes i cercavila amb les xeremies, dimonis i

capsgrossos,
10,30.—Solemne Concelebració Eucarística; presidira el M T.D. Bar-

tomeu Vaguer, Vicari General. Predicara Mn. .Taume Serra, rector d'Al-
cúdia. Els nins ballaran l'oferta. Assistira la Corporació Municipal.

11,30.—Carreres de .j6ies amb la tradicional carrera del pollastre. Pal
ensabonat on el guanyador se'n dura una porcella.

17.—Recorreauda incògnita per parelles. Primer premi: Una cafetera
Mini-Gaggia. Segon premi: Un pujador dc nata 1 litre. Tercer premi: Un
pujador de nata 1/2 litre. Quart premi: Un sifon. Aquests premis han
estat donats per Ferrer-Monserrat, S.A.

22.—Funció de teatre on el grup Cucorba escenificara l'obra d'En
Francesc Aguiló «EN TONI MIG-DIMONI I ETS .ESTUDIANTS DE SA
COVA DE SINEU».

Presentació del llibre número 5 de la collecció «Coses Nostres» edi-
tai sota el patrocini de l'Excellentíssim Ajuntament de Felanitx, en ho-
menatge a tots els concarrins.

DIUMENGE, 11
10.30.--Prova de tir amb bas. setja.
17.—Partit de futbol entre els equips C.D. Cala d'Or i S.D. Ca's Con-

cos, disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de Felanitx.
22.—Actuació de S'Estol des Gerricó i de l'Escola de Ball de Ca's

Concos.
A l'entremig es farà entrega dels trofeus guanyats en els difcrcnts

concursos celebrats durant les festes.
24.—Castell dc focs d'artifici.
Traca de fi de festa.
Nota: La Comissió organitzadora d'aquestes festes espera la collabo-

ració de tots els concarrins.
Tarn i	 declina qualsevol responsabilitat dels esdeveniments que es

puguin produir durant les festes, així com es reserva el dret d'alterar el
r rog ra Ill a.

Tots els actes d'aquest programa f-:6n gratuïts exceptuant els partits
de futbol.

Felania
ANUNCIO

Se pone en conocimien:o de los
interesados en la concentración en
Ia zona de Son Mesquida, que obran

est.c Ayuntamiento los documen-
tc.y r..,erc.mes a 1,1 cHerrninacibn del
pernr„:iro, a lu clusilioaci6n de tic-

fiji,iciOn de coeficientes v a la
propietarios y ti-

ttticr_s do grayamenes y o:ras situa-
cic,nc:; jurídicas, cuyo dominio y
tularidad se han dec lai ado formal-
men t e.

Cóiltra las bases puede entablarse
recurso de alzada durante el plazo

tic nia días habiles contados
partir del siguiente al de la inser-
ción clef anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Rianitx, a 12 de Agosto de 1983.
El Alcalde,

Edo.: Pedro Mesquida Obrador.

Instituto Nnional de
Rachillercto

Fr . AN IT
El plazo oficial de matrícula co-

rrespondiente al próximo afie acadé-
mico 1983-1984 permanecerá abierto
en  cs(5L' Instituto durante el próxiry	-

mes de Septiembre para reali-
zLr inscripciones del Primero, Se-
jJ- itinclo y Tercer Cursos del Bachille-
rato Unificado Polivalente y para el
Curso de Orientación Universitaria.

La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de II . a 13' horas durante los
días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
V 16 del próximo mes de Septiem-
bre del corriente afio, nrevio cum-
plimiento de los requisitos estable-
cidos y que figuran relacionados en
el tablón de anuncios del Instituto.

Felanitx, 22 de Agosto de 1983.
El Secretario,

Fdo.: Catalina Torrens Valloni
V." B.°

El Director,
Fdo.: Guillermo Obrador Arnau

VENDO COCHEBIA on C. Onntre
Cantons. 13.
Informes: ()mitre Cantons, 13-1.".

EX'FRAVIADA CARTERA día 18 en
el mercado o alrededores, conte-
niendo dinero. Se gratificará su
devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

BLISCO TRA	 DomEsTico
J)01' las mañanas y por horas.
Informes: Siljar,



¿Desea aprearler a programar?

Esta es la ocasión

Cursos ð programación en Manacor
- Iniciación 19 d - Septiembre
- Duración 3 meses
-Lenguaje BASIC
-Practicas con diferentes ordenadores propios
-- Grupos redue47os

Para MAS iuforreacióó dirigirse a OYSSA. C. Pio XII. 18
Tel. 55 , 1382 - MANACOR

FELANITX

Público y atletas respondieron
magníficamente a la expectación
despertada. Gran animación duran-.
te toda la matinal con éxito depor-
tivo y de organización.

Se batieron con creces todos los
records de participación con 369
inscritos, 290 clasificados (de ellos
145 de Felanitx), frente a los 264,
222 y 124 respectivamente del ario
pasado.

Gran cantidad de atletas en casi
todas las carreras y mucha calidad
en la mayoría de las mismas, desta-
cando el recital de buen correr vis-
to en infantiles, juveniles y seniors
masculinos.

Naturalmente junto a la gran vic-
toria del senior Mateo Dominguez
(vencedor ya en el 82), que dominó
desde el primer metro, hay que
destacar que tres atletas del Juan
Capó estuvieron en lo más alto del
podium como vencedores (Pere A.
Bennásar, Maribel Obrador y Anto-
nio Peña) y siete atletas más de Fe-
lanitx lograron también un puesto
entre los tres primeros en alguna
de las categorías.

Clasificaciones.

(Junto a los tres mejor clasifica-
doš de cada prueba aparece el pri-
mer local en las categorías que en

ningún atleta de Felanitx estuvo
entre los tres primeros).

Mini femenina: 1.-M.a Antonia
Cifre (Pollença). 2.-María A. Rigo
(Campos). 3.-María Ramal (J. Ca-
116). 15 clasificadas. (Premio espe-
cial para la más joven participante,
Ana María Sanchez, aún sin cum-
plir los tres arios).

Benjamines femeninas: 1.-Cata-
lina Bauzá (Montuiri). 2.-Isabel
Duran (Campos). 3.-Margarita Ca-
riellas (Sta. María). 7.-Soledad Co-
llado (J. Cape)). 15 clasificadas.

Alevines femeninas: 1.-Maribel
Obrador (Juan Capó) 2.-Catalina
Rullán (Sollerense). 3.-María Mon-
serrat (Juan Capó). 12 clasificadas.

Infantiles femeninas: 1 -Antonia
Catlellas (Santa María). 2.-Catalina
López (Juan Capó). 3.-María L.
Bauzá (Pollença). 14 clasificadas.

Seniors femeninas: I. - Araceli
011er (Hermes). 2.-María Sanchez
(Hermes). 3.-Antonia Martí (Solle-
rense). 8.-Carmen Vivancos (J. Ca-
pó). 13 clasificadas.

Mini masculina: 1.-Pere A. Ben-
nasar (Juan Capó). 2.-Manuel Al-
gaba (Sant Alfons). 3.-Guillermo
Obrador (Juan Capó). 51 clasifica-
dos.

Benjamines masculinos: 1.-Juan

Barceló (Montuiri). 2.-José Botello
(Pollença). 3.- Antonio Mesquida
(Porreres). 4.-Juan Pons (Sant Al-
tons). 37 clasificados.

Alevines masculinos: .-Bernar-

cio  (Santa María). 2.-An-
tonio Payeras (Sollerense). 3.-Juan
Vives (Pollença). 5.-Lázaro Sanchez
(Juan Capó). 44 clasificados.

Infantiles masculinos: 1.-Anto-
nio Peña (Juan Capó). 2.-Jaime
Vidal (Santa María). 3.-Bartolomé
Salvá O. (Sant Alfons). 33 clasifica-
dos.

Juveniles masculinos: 1.-Tomeu
Torrens (Sollerense). 2.-Francisco

Rivera (Hercules). 3.-Gregorio Ba-
rrios (Hermes). 13.-Bartolomé Sal-
vá S. (Felanitx). 16 clasificados.

Seniors masculinos: 1.-Mateo Do-
minguez (Hermes). 2.-Jorge Go-
mez (San Diego). 3.-José Luis Rin-
cón (Fidípides). 10.-Víctor Marti-
nez (Porto Colom). 32 clasificados.

Veteranos masculinos: 1.-Basilio
Martinez (San Diego). 2.-Sebastián
Adrover (Felanitx). 3.-Juan Barce-
ló (Montuiri). 8 clasificados.

SF', VENDE Seal 124 PM. -C.

Informes: Via Argentii.a, 5.

Atletismo

Carrera Popular Sant Agustí 83
Brillante triunto de iillateo Domiiiguez. Tres vie-
tonas para atletas del Juan Lap°.

'1W1145 Domingo día 28
agosto G tarde

Seececnatios novillos
DE LA FAMOSA GANADERIA DEL EXCMO. SR. MARQUES

DE VILLAGODIO (Zamora)

Presentación del joven NOVILLERO

ANGEL IL MARTIN
GANADOR DEL ESTOQUE DE ORO, FERIA DE GERONA, 1983

QUE ALTERNARA EN REÑIDA COMPETENCIA CON LA

NOMURA FRANCESA

Marie Neine
ABSOLUTA TRIUNFADORA EN LAS FERIAS DE NIMES Y DAX,

(FRANCIA) y GANDIA, ALCIRA Y ONDARA (ESPAÑA)

Y COKES VARGAS
EXCEPCIONAL NOVILLERO EXTREMEÑO

PRECIOS POPULARES Entradas desde 400 phis. para jubilados, pensionislas
y 'thins.

Vesta de locai
""uu"

j ,i,d3q Taquilla Plaza. Toros - Tel. 580557	 Café	 Usola - Tel. 580046
APtacares Griinalt Felanitx - Tel. 580246	 -	 Viajes Grimait - Cala d'Or - Tel. 657087



FELANITX

Comunicat del GOB
iNFORMACIÓN LOCAL de sociedad Felanitx
Recital de piano de Na Francesca

Artigues
Va esser un encert incloure en el

programa de festes d'enguany un
recital de piano de música clàssica,

solament per rompre els tradi-
cionals actes sportius, certamens i
verbenes de cada any, sinó per la
nodrida assistència de públic, entre
el que predominava el jovent.

Si a més es pot comptar amb la
collaboració d'una jove felanitxera
de formació musical ben consolida-
da, no pot sorprende a ningú que
els assistents al concert agraïssim
al Patronat de Música de Felanitx
que ens oferis un acte tan delitós.

No era la primera vegada que
Na Francesca Artigues Florit es
presentava davant el seu públic;
per-6 diumenge passat, a l'Esglesia
de Sant Alfons, ens delecta de bon-
de-veres amb una actuació notable,
mostrant un millorament digne de
t ot elogi.

A la primera part ens dona una
correcta versió del Concert Italia,
d'En J. S. Bach, plena d'expressivi-
tat interpretativa, seguint amb 1'1 rn-
proptu n.. 3 d'En Schubert, dit

sensibilitat musical molt esti-
mable.

Jo a la segona part, interpreti la
Sonata n.° 12 d'En Beethoven de la
que destacaríem el tercer temps de
solenmes matitzacions i l'Allegro on
Na Francesca demostrà segurei at i
domini del virtuosisme.

Finalitza la seva intervenció en
la Suite de Dances Criolles de N'Al-
bert Ginestera, on l'intèrpret ens
confirmaria la seva dúctil musica-
litat, acabant amb el Presto cd
enérgico, de gran efecte internre-
tatiu , i on el públic va premiar
amb llargs aplaudiments.

Esperam que Na Francesca Arti-
gues Florit ens doni oportunitat
poder escoltar-la en pròximes inter-
vencions musicals.

Arpepi

Miguel Binimelis, nou president de
Ie Confraria de Pescadors

Corn anunciarem a l'anterior edi-
dissabte passat, va tenir lloc a

Portocolom l'elecció de nou presi-

dent per la Confraria de Pescadors.
El nomenament recaigué en la

persona de Miguel Binimelis Amen-
gual.

Que la seva tasca al front de la
confraria sia fecunda.

El fun Mateo Bentiasar premiat al
Concurs de Foto6r.tia 1:e Caia d'Or

En el Concurs de Fotografia or-
ganitzat per l'Associació de Veins
de Cada d'Or sota el lema «Lo bue-
no, lo malo y lo bonito», ha obtin-
gut els dos premis especials per a
concursants menors de 15 anys, el
nin Mateu Bannasar Albons.

Li enviam l'enhorabona.

Pluja a la fi
A l'hora de redactar aquesta nota

—dimarts a vespre— i després de
més de tres mesos de secada, han
caigut alguns ruixats damunt el
nostre terme. La seva intensitat,
tota vegada que la pluja s'ha pro-
duït per franjes, ha estat irregular.
A la via Argentina, que es on es
troba l'estació que ens facilita les
dades, s'han recollit 14'8 litres per
metre quadrat.

Exposicions
A més de l'exposició de les obres

seleccionades pel concurs de foto-
grafia «Ciutat de Felanitx», munta-
da als baixos de la Rectoria, i la
sala dedicada a les obres escollides
pel concurs de dibuix i pintura da-
munt paper en el collegi «I. Joan
Capó», hi ha dues exposicions més
a la vila que mereixen de bon-de-
veres l'atenció del públic. Una es la
de fotografies de Pere Oliver a «Mil

Un» de la plaça dc Perelada i
l'altra es la de quadres en tela per
la técnica del batik, realitzats per
Hildegard Schulze.

Nou director del banc de SantandEr
S'ha fet càrrec de la direcció de

Ia sucursal a Felanitx del banc
de Santander, D. Lluís Pizà Capó,
que fins ara havia exercit el mateix
càrrec a la sucursal de Blanes.

Desitjam al Sr. Piza Capó —que
descendeix de Felanitx per línia
materna— una venturosa gestió al
front d'aquesta entitat bancaria.

NOU METGE
Ha acabat la carrera de Medicina

Na Catalina Andreu Mestre.
Enhorabona.

NECROLOGICA
El passat dia 12, va entregar la

seva anima a Déu a Felanitx, a
l'edat cle 75 anys i després de re-
bre els sants Sagraments, D.a Da-
miana Prohens Monserrat, Vda. de
Barceló. Al cel sia.

Enviam al nostre condol als seus
familiars i d'una manera especial
als seus fills D. a Angela i D. Llorenç.

Ia rodella...
(lie de la nal!ina 1

dones, aplicant la mateixa re-
cepta. Volem dir que hauria d'apro-
fitar tota l'experiència a ,..lquirida per
aspirar a uns objectius más ambi-
ciosos. Un cop vençuda la inercia i
les dificultats dels principis, ho pa-
garia que el pròxim intent fos pla-
nejat amb calma, evitant el maxim
Ia improvisació. Ara ja no s'ha de
tractar simplement de ter, sinó d'ob-
tenir uns resultats amb valor intrín-
sec, i això demana sobretot seny i
una disciplina.

Felicitam cordialment En Miguel
Juan i tot l'equip de Calfreds i vol-
dríem nue les nostres paraules els
scrvissen sobretot d'encoratjament.

Pirotècnic.

Agradecimiento
La Banda de Cornetas y Tambo-

res de R. Simonet y el grupo de
Majorettes, quieren agradecer por
medio de esta nota, al Presidente
del Círculo Recreativo y a la Direc-
ción dei Bar el Toboso, las atencio-
nes que tuvieron hacia ellos y el
obsequio de que fueron objeto.

SOBRE ELS EMPERONS

Invocàvem a l'esperit democratic
del Batle per poder penjar dues
pancartes de temàtica ecologista i
de defensa dels interessos populars
i en sortirem escaldats. Ens posa,
bàsicament, dues castes d'empe-
rons: 1) les pancartes li feien nosa
perquè la gent perdria temps mi-
rant-les, no dedicant l'atenció ex-
clusiva a la propaganda verbenera.
Les posassim on les posassim
minvaven l'exit financer de les ver-
benes.

2) Amb excuses impròpies de la
primera autoritat local («no en vull
saber res», «tanmateix això d'es
Trenc ja està fet») quan se li pre-
senta una instancia volia impedir
el lliure exercici de la democracia
per part d'uns ciutadans. rs clar
que si aquests ciutadans haguessin
volgut posar pancartes dient «viva
el Ayuntamiento de nuestra Villa»
haurien trobat tota mena de falici-
tats per a expressar les seves opi-
nions democràtiques. Per no, els
ciutadans eren ecologistes, precisa-
ment les antipodes del Batle, de la
salutació del qua només creim «en-
mig d'un estiu caitjós (...) bones
festes i molts d'anys».

Traspasaría o vendería
Heladería MARTIN

en Porto-Colom

Precio a convenir
Informes en la misma

PRESENTA A

REAPERTURA

IDIOMAS FELANITX
Inglis - Alemán - Francis - Holandés

Espariol para extranjeros
INSCRIPCIONES: Hasta el 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 NISOS

Pza. Pax, 12-A	 Tel. 581278	 Felanitx

L' EQUIP

en

SALO-CINE SANT ALFONS
Projecció de la darrera pel.lícula de l'Equip Tulsa.

BIEL VILLALONGA

ÇrWRL
Horari de funcions:

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

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

Teixits «CNN BERGA» - Tel. 580064
NOTA: Totes les persones que comprin 1.L.P.«CALFREDS» de

SANT' BONO, tendran UNA ENTRADA GRATIS per assistir a qual-
sevol de les projeccions d'aquesta cinta (sempre que es faci amb
l'antelacin oportuna).
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Suciedal en cl Pasco llanuin Liu
Sr. Director del Semanario «Feia-

ni Ex»:
Si el pueblo de Felanitx no quie-

re quedarse atras en relación a otras
rA:.blacioncs de la isla, aspiración
que considero muy normal —pense-
mos que en lo que se refiere a las
Fiestas tenemos al mejor recinto de
Mallorca para celebrar estas verbe-
nas que tan orgullosamente lleva
nuestro Ayuntamiento y engalana-
mos además las calles de la ciu-
dad-- creo que sería muy conve-
niente que se limpiaran as acequias
que ciñen el andén central del pa-
seo Ramon Llu11. Pues la verdad,
Sr. Director, esto de poner bande-
rolas y dejar las calles sucias no
me parece muy correcto. Además,
en caso de lluvia, la suciedad de es-
tos conductos no deja correr el agua
y ya sabe Vd. los problemas que
tiene este barrio con ias menciona-
das aguas.

Sin mis, Sr. Director, le agradez-
co la publicación de esta carta.

J. M.

Entre el dit i el fet
Senyor director:
Li agrairia la inserció d'aquestes

línies a les planes del seu setmana-
ri, amb les que vull fer notar la
incongruencia que presenten certes
declaracions i fets del senyor batle
de la nostra ciutat, efectuades en
diversos moments del seu exercici
com a primera autoritat local.

Fent un poc de memòria record
Ja resposta que dona a la pregunta
que li feu un dels assistents a la
taula rodona que tingué Hoc a les
darreres eleccions municipals, refe-
rent al seu suport envers la norma-
lització lingüística. El senyor Pere
Mesquida no dubta en afirmar que
ell sempre havia fe t el maxim per
la nostra Ilengua. Arribat Sant
Agustí contempl amb tristor, com

felanitxer i per tant com a cata-
lano-parlant, com de la llarga vinte-
na d'artistes i atraccions que actua-
ran a les nostres festes tan sols la
companvia d'En Xesc Forteza i En
Tomeu Penya s'expressen en la lien-
gua del nostre poble. Com podeu
V cure això pareixen flies les festes
de Villarrobledo que les de Fela-
nitx mateix.

Per altra banda, Ilegint la saluta-
ció que el batle ens ha enviat a
tots amb motiu de les festes, consi-
der ofensiu que ens recomani les
aig-iies de S'Arenal, Cala Marçal i
Cala Ferrera per a refrescar-nos
els dies de forta calor. ne tot-
horn Cs sabut que dins la banyera
l'aigua és mes neta i s'hi esta més
ample, per dir-ho amb bones pa-
raules.

En el mateix escrit es mostra
desitjós de: ono enspenvar in que
tenim», paraules textuals. Si amb
nix?) fa referencia a <des belleses
del nostre terme» com ell dill, te-
nim ja l'oportunitat de veure quina

fesomia va prenint S'Arenal, el pro-
gressiu creixement de la murada
d'edificis que s'alcen envers de Cala
Marçal, les carreteres que envestei-
xen cap a Cala Brafi; veurem tam-
be quina sera la nova imatge de la
carretera del Port, avui hermosa i
pintoresca encara que el seu pis
asfàltic es trobi deteriorat. Famós
es també el seu projecte de cons-
truir una carretera del Castell a
Sant Salvador i moltes coses més
que podríem retreure demostrant
una manca de fidelitat entre el dit
i el fet.

Atentament
Un conciutadà no enlluernat

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. forts, 2 (en frente medico
Dr. Enrique Miguel)

Vaig trobar davall la porta de la
meva casa felanitxera una fulla
amb el programa de les Festes de
Sant Agustí i una salutació del
senyor Batle; de tot d'una vaig
creure que el seu escrit era una
felicitació de passa-tú, emperò asse-
gut en un balancí davall la parra
em vaig tèmer que volia esser una
especie de declaració programàtica,
en la qual hi havia coses molt su-
coses i algunes d'ofensives, per ven-
tura, pels felanitxers que vivim a
Ciutat.

Em permetran, amics lectors, que
faci una mica de voltera en les
meves reflexions públiques per ocu-
par-me d'aquesta salutació, pens
que carregada de bones intencions,
i que ofereix una imatge irreal de
Felanitx i dels felanitxers. Es molt
d'agrair desit jar felicitat, emperò
ella tota sola no engreixa a ningú.
Pareix fet a posta: ell i jo —i no
ens coneixem— sembla que parlam
de dos mons distints. El voldria
criticar per a debatre coses sobre
cl present i el futur i que ningú hi
vegi política menuda ni defenses

de batles passats. Els fets ja ho fan

si s'ho mereixen.

Senyor batle: ?,Què vol dir que
Felanitx sigui un dels centres de
vertader desenvolupament humà de
la nostra illa? Que tots hem d'estar
Ines grassos i esser mes alts que
ningú? Que hi ha d'haver mes
atlots que enlloc?

Diu que avui tothom s'embarca
cap a Ciutat. No es d'ara; per des-
gracia ja fa estona que la gent par-
teix i no s'embarca, perquè el camí
diet cap a Palma es a peu pla, en
cotxe. I ens n'hem d'anar perquè
aquí no hi ha feina per molts de
felanitxers, i fer feina a Ciutat i
viure aquí es impossible, si no vo-
lem deixar el sou a les benzineres.

Assumint perillosament l'opinió
de tots els felanitxers diu aboa
es trist— aquest embarcament és
contrari a la manera autèntica de
viure de l'home. Vostè representa
la majoria dels felanitxers per) no
pensa per ells, els representa,
ofen als felarOtxelrs que, com jo
—d'ença fa deu anys—, ens hem
establit a la capital perquè alla
nos hi guanven les sopes, emperò
que mai no hem renunciat a la nos-
tra terra, a la nostra sang, al nostre
tarannà i que feim del nostre po-
ble gairebé el nord de la nostra
vida. No clubt que la vila i els seus
llogarets sien un autèntic habitat
per al qui se sent veritablement
persona, de la mateixa manera que
tamnoc pens que tots el ciutadans
no són nersones, que viiien enfilats
a ses palmeres com ses moneies I
que, al contrari. Felanitx es man-
tengui com l'Anic nucli habitable
de l'illa com si fos la reserva espi-
ritual d'Occident i de l'estiècia hu-
mana.

Senyor batle, vostè sap que l'eco-
nomia no es just un assumpte de
comptabilitat i que confondre-la
amb els comptes és com si jo cre-
gués que l'ecologia es redueix a
salvar els coloms marins o que el
carbonat i la sal són lo mateix.

Felanitx té valors, que no són in-
feriors als de Ciutat, d'acord... pe-
rt) són? Tampoc veig gens
clar que la carretera Felanitx-Ma-
nacor ens dugui tant de bo i que
tots els visitants faran coa a Sa
Bassa ner a venir a la vila i els
seus indrets; que jo sàpiga per un
cotxet no era can odisea venir o
anar. I la geografia urbana i rural
exnli ea ben clar que Manacor se'n
veurà vint vegades mós bene ficia-
da: Felanitx i les seves gents res-
ten ja davall la influència econômi-
ca, social, industrial, de serveis, de
la gran metròpoli del Llevant, cosa
que a mi no m'agrada gens perd
les coses són com són i no semnre
com voldríem. Si no anam vius
Felanitx sera. amb el temps, una
barriada perifèrica, de Manacor.

Andreu Manresa Montserrat

VENDO JABDIN en Carrer de Sa
Dania.

Informes: Tel. :37523S.

Reflexions sobre la decadència d'aquest noble -3

ull batle tap



Sylvia's
SP, óri de

—TRATAMIENTOS
CORPORALES

—TRATAMIENTOS
FACIALES

— MANICURA
—PEDICURA
—DEPI LA C1ON

Complejo Ses Punteles, 4
CALA D'OR

Tel. 657556

Una vez más Helmut Kalenborn
ha sido el ganador de la Subida en
cuesta a San Salvador. Como ya vie-
ne siendo habitual, la mayor poten-
cia de su vehículo hace casi inven-
cible al corredor alemán que consi-
gue triunfo tras triunfo sin nadie
que le pueda hacer sombra. En la
carrera del domingo, se consiguie-
ron promedios de hasta 77 kilóme-
tros por hora, que fue cl que invir-
tió el ganador.

En total tomaron la salida 34 co-
ches que corrieron dos mangas pun-
tuando el mejor tiempo de una de
ellas, en la primera hubo que desta-
car dos accidentes sin consecuencias
para sus pilotos: Vicente Planas y
Francisco Perez, el resto de la ca-
rrera se desarrolló sin incidentes de
ningún tipo.

LA REAPARICION DE VALLES
TODO UN EXITO

No pudo reaparecer mejor Gaspar
Vallés a los mandos de su Renault-5
turbo, en la subida a San Salvador
consiguió nada menos qu,2 un segun-
do puesto por delante de Xiseo Fe-
rrer, que no estuvo muy acertado y
pese a la potencia de su máquina
no le supo sacar el rendimiento ade-
cuado, ya que este piloto es más
bien de trazados con menos curvas
de las que presentaba esta prueba.

Como decimos, Vallés consiguió el
segundo puesto a un promedio de
73,246 kilómetros por hora.

No cabe duda que la prueba .fue
el más completo éxito deportivo y
sobre todo en cuanto a la asistencia
de público, pues fueron varios mi-
les los aficionados que a lo largo
del recorrido estuvieron para pre-
senciar la carrera, el público escoge
Ias curvas donde puede haber ma-
yor emoción y con sus merienda y
nevera se despluza para ver esta
prueba.

Clasificaciáa
1.— H. Kalenborn (Lola-BMW),

3.36.60
2.— G. Vallés (R-5 Turbo G-4),

3.51.32
3.— F. Ferrer (Lola-BMW), 3.54.36
4.— B. Coll (Porsche 911 SC -

G-4), 3.54.36
5.— A. Roca (F. Escort 1.8 G-4),

3.55.41
6.— J. Alonso (R-5 Copa G-2),

4.03.83
7.— A. Pizá (R-5 Copa G A), 4.04.66
8.— F. Dameto (R-5 Copa G-A),

4.07.37

CAFETERIA MAR, en venta o
traspaso. Situada	 sobre playa

•Cala Marcal de Porto-Colom.
In formes en la'm is in a.

LOC L CEN1'R1CO: Se vende
planta baja en Felanitx, apta pa-
To Banco, Agencia de Viajes. etc.
Informes: Tel. 230420 o 2911310.

CINE FELANITX -b
581231

Jueves 1 a !is 9'30 noche y dmingo 4 desde las 3 tarde

.Continua la aventura del héroe más famoso del cine de ficción!

Vuelve Chistopher Reeve en

Superman H
Más emocionante que la primera parte

y
Un tarzán femenino que (foothill lo mismo a las fieras

que a los hombres

La Reina de la Selva

6
	

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Ultimos días para ver esa gran

superprodcción de «L'Equip Tulsa»
titulada «CALFREDS». Que dicho
sea de paso ha armado polémica de
Ia buena.

Para los críticos, sin lugar a du-
das, la mejor. Tema aparte.

• La revista semanal «PERLAS
Y CUEVAS» dedicó más de dos pá-
ginas de fotos y comentarios a «CAL-
FREDS». Una película, que según
creemos, tiene tres o cuatro versio-
nes. ¿Ct'tat es la mejor? Lo cierto
es que mucha gente la ve con cierto
temor, por aquello de la duración.
Por lo visto es muy importante que
una película dure solamente hora y
media, para no perder la costum-
bre.

¡Y luego se aburren mortalmente
en una silla, mirando la «tele» o en
un bar!.

• Decíamos que PERE OLIVER
era un buen fotógrafo, una opinión
corroborada por el jurado de los
PREMIOS DE FOTOGRAFIA «CIU-
TAT DE FELANITX» que le han
otorgado un merecido «accessit».
Repetimos que hay quo V er su ám-
plia muestra en el bar «MIL I UN».
Es interesante.

• FRANCISCO JAVIER BARCE-
LO emprende hoy viaje a RUMANIA
para competir con la SELECCION
NACIONAL en el CAMPEONATO
DE EUROPA de TIRO OLIMPICO.

Un chico joven, cargado de ilusio-
nes, que demostró sobradamente sus
aptitudes en el pasado CAMPEONA
TO DE ESPAÑA de TIRO AL PLA-
TO, donde se adjudicó merecida-
mente el título de los juniors. Todo
un CAMPEON DE ESPAÑA.

• Sigue SANTI BONO siendo

uno de los grandes del panorama
discográfico balear. Su canción «SI
JA ETS UNA DONA» sigue siendo
la más escuchada y más votada de
«RADIO BALEAR». La emisora. de
Ia «part forana», más escuchada.

¡Avanti, «Sam Huddford»!.
• Y apropósito «CORPUS

CHRISTI» nos tiene en vilo. Que si
cruces, que si pasquines, que si so-
lamente publicidad, no llega a salir
a luz...

«CORPUS CHRISTI» .. ¿Se está
quedando con todos nosotros?.

• Polémica de BANDERAS en
FELANITX. Vigilancia extrema para
que las banderas nacionales no sean
arrancadas con nocturnidad y ale-
vosía... El error está en haberlas
puesto. Así como está el país, mi-
rando los papeles, bastaba con po-
ner las ornamentaciones de siempre,
Ias clásicas banderolas de siempre...
¡No había por qué tentar!.

• El pasado lunes hubo una
SORPRESA agradable, en el Parque
en el anunciado espacia «De Sant
Agustí a Sant Agustí» pudimos ver
un MAGNIFICO DOCUMENTAL so-
bre nuestra «ENCONTRADA» que
hicieron los de VIDEO UNO. El tra-
bajo de MIQUEL OLIVER, JAUME
MIR y otros de la firma es senci-
llamente fabuloso, seguro que sera
lo mejor de nuestras fiestas.

III subida a Sant Salvador

KalenkTn volvió a ganar

Viernes 2 y sábado 3 a las 9'30 de la noche_
Una historia alucinante que le sobrecogerá

desde el primer fotograma
Terrorífico estreito

La niebla
¡Cerrad todas las puertas y ventanas!

La niebla ha vuelto

Complemento:

Ai diablo la pubertad
Cuando se pasa de un cuerpo infantil a un cuerpo adulto... cambian
Ias ideas y... !llega el amor!

Hoy sa"bado- El asesino del cementerio etrusco	 y
• Quien ha matadc los grandes Chefs

Mañana domingo- Superman I y
• Vertigo en la pista

Fco. Grimait SA
Via Arnesto Mestre, 34 - Tels. 580197 - 580269

FELANITX - Mallorca

Almacén de materiales para la construcción
Cementos, yesos, productos asfálticos. impermeabilizantes,
material refractario, tubería fibrocemento, tubería PCV, etc.

Exposición permanente de azulejos y pavimentos

Fábrica de vibrados y pretensados
Bloques, bovedillas, viguetas atitoresistentes y

semiresistentes

Fábrica de bloques Anita
VISITE NUESTRO STAND EN LA

IV Mostra Agricola, Industrial i Artesana



Nuevo estudio
fotográfico

Manu I Sirer
Les participa su

inauguración

Iln retrato es un
recuerdo para hula

la vida

Foto Sirer
imagen y sonido

C.. Mayor, 28	 Tel. 580309

FELANITX

AQUESTA
TERRA 

AUTONOMIA: AIIIR I AVUI

Les paraules canvien amb el
tcmps. Es curios. I pre ,zisament avui
es tracta de posar un exemple de
canvi de signilicat, es a dir, una pa-
raula que ha passat de soler dir una
cosa a voler-ne dir una altra. Es el
cas de la paraula autonomia. De més
a més l'evolució del significat d'a-
quest mot es pot dir que no ha es-
tat ràpida, sinó rapidíssima.

El significat primer d'autonomia
cra autogovern, era voluntat que té
lin poble d'exercir la seva sobirania
dins el seu propi territori . Això vol
dir o suposa moltes coses: que el
poble s'estimi a ell maeix com a
tal, que el poble sigui fidel a la se-
va herencia, al seu passat, a les se-
ves tradicions («mutatis mutandis»),
que tengui un mitja de relació inte-
rior, es a dir, una llengua, la qual
ha de ser usada i estimada. Una
història, una cultura i una llengua
dklineixen un poble. Un bon poble
farà us de la seva sobirania respec-
tant i fent respectar aquets elements
tan importants i els elevarà a una
categoria superior.

Creure, acceptar i intentar dur a
terme aquests principis era, fins just
abans de començar !a campanya
electoral del 8 de maig. ser autono-
mista i nacionalista de Mallorca.

MO ara no. Avui en dia el terme
autonomista ha sofrit una brutal de-
gradació. Ara l'autonomtsta es un se-
nyor que «passa» del seu poble, que

vol que sia governat pels de fora,
que el priva de la sea sobirania,
que li imposa una llengua —la cas-
tellana— fent tot el malbé possible
a la llengua nacional —la catalana--
j de més a més amb la hipócrita go-
sadia de dir que la normalitza, que
traiciona la história del seu poble
—canviant-ne la bandera, el nom de
la llengua, «llengo balea» i altres
aberracions, i fins i tot el nom del
poble: l'absurda i històricament ine-
xistent qualificació de «poble ba-
lea»—, que sota l'aparincia políti-
ca d'un estatutello i una «Comuni-
dad Au+ónoma Balear» l'a una políti-
ca de servici no al poble sine, als
que l'oprimeixen i serva els interes-
sos d'aquests.

Els que som autonomistes «histò-
rics» no tenim cap inconvenient en
cedir la paraula autonomia a aquests
«arribistes». Es clar, s'hauran de
canviar els diccionaris i l'etimologia
de la paraula no sera correcta. Dc
totes maneres, que no es preocupin
que ja en trobarem una altra per
a anomenar allô que nosaltres vo-
lem.

PEDRADA

«Montatlitas nevadas, banderitas
al viento...».

Buzones, papeleras
EXP()SICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, ti() - Tel. 580359

Verlums Fe 1	
• §

le. 41111 ti tsi al

Viernes 26 de agosto

BERTIN OSBORNE
Betty Troupe
Aquarius

KUARZO - DUNAS

Sábado 27 de agosto

Street Boys
RADIO TOPOLINO ORQUESTA

Olé 016)

AMIGOS - BRIOS - MIAMI ORQUESTA
Domingo 28 de agosto

VERBENA GRATIUITA

1011E OEM - kit) Barbosa
LOS PAMPEROS - Orquesta Macao

Reparación y

venta de

persianas

venecianas



LA EMPRESA

Autocares Grimait
comunica a todos los aficionados al hi thul que pondrá a sn

disposición AUTOCARES para asistir a todos los partidos que
dispute el C.D. ,N1 A LLORCA en Patina.

Para in formes: Autocares GRIM A LT
C. Virgen del Socorro, 1 (fien le Cine Felanitx)

Tels. 581135-580246

SUPERHAIBAS
Oferta de la semana

Queso La Cabaña

Chorizo Revilla
575 ptas. kilo
590

Crónica por gentileza de

S'A go 111UEVA,7,

IMOBLES DE CUINA I BANY

mum SE

El C.D. Felanitx sigue perfilando
el equipo que debe, dentro de unas
sem defen .er la categoría na-
cional con el que ha disputado una
serie de partidos amistcsos, de al-
gunos de los cuales no podemos dar
cuenta, debido a que a la hora del
cierre de esta edición iodavía no se
han celebrado.

SE PERDIO EN MANACOR.

Por un contundente CUATRO a
UNO se perdió el pasado domingo
en Manacor, en un encuentro amis-
toso, que no lo fue tanto debido a
los lapsus que tuvo el Arbitro Sr.
Verdejo, que no estuvo a la altura
acostumbrada.

Damos unos datos para el archi-
vo:

Felanitx: Adtover, Zamorano, Pe-
Veny, Oliva, Cano, Bauzá, Mes-

tre I, Seminario, Mestre II, Rial. Ju-
garon también Muñoz, Nadal, Valen-
tin, Perez, Vicens, Vaca y Miguel
Angel.

Goles:

Minuto 9: Riera 1-0
Minuto 44: Riera 2-0
Minuto 55: Seminario 2-1
Minuto 59: Llull 3-1
Minuto 85: Llull 4-1
Una primera parte bastante bue-

na, dentro lo que cabe para ser un

partido de pre-temporada. Algunos
ratios de defensa por parte del Fe-
lanitx, que puso en aprietos al Ma-
nacor durante el escaso tiempo que
jugó Vicens, pero una inoportuna le-
sión le obligó a la retirada. Llie20

el Felanitx dejó de existir.

DIAZ.

Sc habla de Diaz, el bombardero
del Porto-Cristo puede ser jugador
felanitxer. Un jugador conocido por
Ia afición merengue por su facilidad
de disparo a puerta. El miércoles
había intención de probarlo.

CARLES MUT.

Además de Xisco Munar, suena
como futuro jugador del Felani1N,
el también conocido Carles Mut, que
venía jugando en el Margaritense.
Fue jurrador del Real Mallorca. un
jugador interesante, pero que dell.'
avenirse a razones económicas.
Tiempo al tiempo.

FELANITX ATM, 1 - CA'S CON-
COS, 2.

Partido disputado el pasado do-
mingo. Buen comienzo del Ateo. que
no anduvo afortunado. Perdió al co-
meter sendos fallos, que supo apro-
vechar cl entusiasta conjunto «con-
carrí».

--
CAMBIO DE ,MITER.

El Felanitx Ateo. ha cambiado do
entrenador. El hasta hora mister Sr.
Cuenca fue cesado fulminantemente

raiz de la diferencia de «criterio1/4 ,,

en cl amistoso disputado en Puis'-
punyent. El nuevo entrenador es e!
conocido Miguel Adrover Alonso
que venia desempeñando las funcio-
nes de ayudante técnico en el Espa-
na. de Llucmajor.

MAIKEL.

oberts a les distintes tendencies, això no obstant la claretat de la seva
línia.

Aix() es, de forma molt sintetitzada, el que tenim a Mallorca en quant
a Premsa Forana: Hi ha unes 40 publicacions, una gent que les fa atilt)
una gran vocació de servei al poble, amb molta manca de mitjans per
dur a terma aquest servei, amb independencia o amb una idea preconce-
buda, acceptada i clara.

(Continuara)

FELANITX

Present i futur de la Premsa Forana - I	 Hoy *ado se disputa el Ail Torneo «Ciudad de
Felanitx». Un interesante Felaniix-Manacor(Text del parlament que pronuncia el President de l'Associa-

ció de Premsa Forana Mn. Santiago Cortès, diumenge. passat a
l'Ajuntament, a l'acte commemoratiu del primer centenari de la
premsa a Felanitx).

Senyores i senyors:
Quan en el segle XVIII la premsa va adquirint una creixent influen-

cia dins la societat espanyola com a vehicle difusor de les noves idees
culturalistes, liberals i centralistes, hem de pensar que estaven en plena
era borbónica, just les grans ciutats se'n beneficiaven, encara que poca
gent comprenia el per que de l'obra periòdica i per això la seva impor-
tancia no era considerada.

Els idebleg,s i els politics la despreciaven. Els escriptors, els critics,
alguns politics menors i homes d'acció desconeixien la seva funció. Sols
el públic, mogut tal vegada pel sentit de la curiositat, comença a donar-li
importancia i és a partir d'aquí que el periodista se n'adona de la res-
ponsabilitat moral i educadora que té i de que escriu no per una classe
elitista, sinó per al poble.

A Mallorca no sorgeix la premsa fins ja molt avançat el segle XVIII,
concretament dia 13 de març de 1779.

Pere> precisament a Mallorca es dóna un fet, únic en el rnón, i es que
a partir de 1883 començaran a sortir a distintes poblacions de la part fo-
rana unes publicacions que seran cau de les idees, inquietuds, producció
literaria, etc. de la nostra gent. Una vegada seran els politics conserva-
dors a ultrança, defensors de la nostra identitat de poble que treuran la
revista perquè sigui el vehicle per fer arribar les seves idees a la gent, o
seran els liberals que per refutar les idees conservadores publicaran les
fulles mattes vegades dins un caire còmic i satiric. Però, sobre tot, sera
rescriptor i home de cultura que, conscient de la importancia cultural de
la premsa, donara gran impuls a l'aparició de publicacions als nostres
pobles: Felanitx, celebra ara el centenari, Inca el celebrara dins les fes-
tes del proper Dijous Bo, Sóller el celebrara l'any 1985 i Manacor ho fa-
rà l'any 1989. I vull fer notar que a Sóller el periòdic de 1885 continúa
amb la mateixa capçalera i havent tingut sols dos directors: els senyors
Marques pare i fill.

Els anys 70 han estat anys de vertader esclat de la prensa als nos-
tres pobles. Més de les tres cinquerles parts de municipis de Mallorca te-
nen un mitja de comunicació propi, i alguns pobles en tenen dos, arri-
bant a ser unes 40 les publicacions a la Part Forana. Aird podem dir
doncs que 200.000 persones de Mallorca tenen una veu per exposar el seu
criteri, les seves inquietuds, els seus anhels... pobles que no són muts
perquè la premsa els dóna Id veu. I aquesta es una de les pretencions de
Ia nostra premsa: Esser el portaveu del poble amb total fidelitat al le-
ma «Un poble sense mitja de comunicació es un poble mut >.

I la pregunta que sorgeix es: /Com duen a terme aquesta tasca? ¿Qui-
na es la situació real de la informació local avui? ¿Quirt es el present de
la premsa forana?

He exposat una serie de dades que són simptomàtiques però un tant
fredes. Convendria anar analitzant una per una aquestes publicacions pe-
rò lògicament no ho fare, no ho puc fer, ja que el temps de que dispbs
és curt, per això —i a més forçosament seria una anàlisi molt superfi-
cial— ho fare de forma global.

A Mallorca tenim moltes publicacions i la qualitat, per noi ma gene-
ral, es bona tenint en compte els medis de que se disposcn:

— Quasi bé tots els que se dediquen a aquestes publicacions ho fan
de forma «amateur», i a mês hi dediquen el temps nue nitres trehalls els
deixen lliure. Oui in65 qui manco es queixa de la manca de temps
i aquest és un factor important.

— La manca de tatters propis. Avui són molt poques les publicacions
que tenen la sort de tenir unes instaliacions d'arts gràfiques; això fa que
els costs siguin molt alts i no sempre se puguin realitzar les coses així
com un voldría.

— La manca de collaboració per part d'aquelles persones que po-
drien tenir la seva secció i de fet l'han tinguda però que prest se cansen
i fa que sempre siguin els mateixos els que duen el pes d la publica-
ció. I això es veu més en publicacions de pobles petits on moltes vega-
des sols son dos o tres els que fan la revista i aquesta surt fins que
aquests la poden mantenir

— El problema econòmic es greu també ja que els costs són molt
alts i la venda i les subscripcions no basten per a pagar-los, per això
són molts pocs els que poden rebre una petita remuneració econômica
per la seva collaboració, quan no hi han d'afegir perquè pugui anar sor-
tint.

— Dins tota aquesta quantitat de publicacions hi ha una voluntat
decidida de servir de portaveu al poble i ho fan en la mesura de ses pos-
sibilitats, i dins les línies que marca el propi consell de redacció, línies
que en sa majoría són d'una independencia clara i envejable. Això no vol
dir que no tenguin alguns articles que se notin tendenciosos però son
fruit de la seva independencia i obertura a totes les ideologies i per tant
que no afecten per res a les línies basiques de la publicació.

— Altres han assumit una tasca de defensar qüestions ben especi-
fiques, com puguin esser l'ecologia, la llengua, etc... no vol dir que si-
guin temes exclusius però que sí són propis de la publicació.

— Altres estan molt vinculades a idees politiques concretes. Ara bé
és digne d'aplaudir la forma com moltes vegades saben, hàbilment, esser




