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Centres sanitlris per a Portocolem I
Silorta I. rode! la

Dintre del pla d'atenció sanitaria
a la Part Forana que s'ha plantejat
la Conselleria de Sanitat de la Co-
munitat Autònoma a propòsit de les
competencies que acaba de rebre del
Govern Central, dos centres sanitaris
s'han assignat al nostre terme d'en-
tre els nombrosos que s'han de cons-
truir per tot arreu de les Balears.

Com sabeu, el nostre Ajuntament,
a iniciativa del grup municipal d'A-
liança Popular, féu una sollicitud a
la Comunitat Autònoma perquè es
creassin unitats sanitàries a Ca's
Concos, S'Horta i Portocolom. Ara
el batle Pere Mesquida, després de
la reunió mantinguda juntament
amb els baties de totes les pobla-
cions amb el president Cafiellas a
propòsit d'aquesta planificació, ens
confirma la concessió de dues uni-
tats, una per a Portocolom i una al-
tra per a S'Horta.

Aquest centres, per a la construc-

EI Carn3vai
El carnaval d'any en any es fa

més present i polent dins la nostra
comunitat local. Tant a nivell infan-
til com dins els estaments adults es
fa patent un recobrament del cos-
t= de festejar aquests dies que
precedeixen la quaresma i per tot
arreu es nota una mena de tragí en-
torn a les disfresses i el que dóna de
sí aquest pretexte revetler.

Així doncs veim com avui hora-
baixa es el Cercle Recreatiu que té
anunciat un festival infantil de dis-
fresses per a fills i nets de socis. La
festa començarà a les 4,30 del cap-
vespre i si hem de jutjar pels indi-
cis, la cosa anirà prou animada.

Dissabte que vé la Llar del Pen-
sionista i La Protectora també te-
nen anunciat un festival infantil de
disfresses amb l'actuació del l'illu-
sionista ROSBEL. La festeta comen-

çarà a les 5 de l'horabaixa.

I pel sendema, a les 9'30 del ves-
pre, a la mateixa Llar del Pensionis-

ta s'anuncia un gran Ball de Carna-

val, amenitzat per l'orquestra MA-
CAO, per pensionistes, socis de La

Protectora i familiars.

I ja el darrer dia, dimarts dia 6,

les dues entitats esmentades tenen

projectada una berena de companyo-

nia a les 5 del capvespre, amenitza-

da per un conjunt musical.

ció dels quals el municipi hi ha de
contribuir en un determinat percen-
centatge, han d'esser dotats per IN-
SALUD del personal corresponent.

Sembla que per a la instaHació de
la unitat sanitaria de Portocolom,
l'Ajuntament posarà a disposició de
la Conselleria el local de la Duana
que actualment es destina o dispen-
sari i per al de S"Horta, dins el pres-
supost d'enguany hi ha una partida
reservada que es destinara a adqui-
rir un solar per aquest fi.

Si be no s'ha aconseguit tot el
que haul-fern desitjat per la nostra
contrada, de moment son dos els
centres sanitaris que ens ha designat
Ia Consellería. Pensam que per co-
mençar no esta malament i ens con-
gratulam d'aquest fet, si be creim
de tot punt necessari que s'aconse-
guesca quan més prest millor una
dotació similar per a la població de
Ca's Concos.

Ayuntamienic de Felanitx

Revisidn del Censo
Electoral

Publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 11 de enero de 1984
los plazos de exposición al público
de las Listas Electorales, correspon-

dientes a la rectificación del Censo
Electoral ordinario y especial del 31
de marzo de 1983, se hace público
que éstas estarán de manifiesto en
el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento en horas de 9 a 14 du-
ratite los días comprendidos entre el
24 de feblero al 2 de mrazo, en cuyo
período podrán ser comprobadas
por los interesados y en caso de in-e-
gularidades, bien por no figurar,
bien por inscripción errónea, formu-
lar, en los plazos indicados, las co-
rrespondientes reclamaciones.

Se advierte a todo el vecindario la
necesidad de su comprobación ya
que de ellos se deriva el poder, hacer
uso del voto en futuras confronta-
ciones electorales.

Felanitx, a veintiuno de febrero de
mil novecientos ochenta y cuatro.

El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Ia població
Aquest dies d'hivern, quan al car-

rer fa fred i la vida del poble no
ofereix incidents que cridin la nos-
tra atenció, se presten a una me-
ditació reposada, a la contemplació
de les coses sub specie aeternitatis.

— Però ara on anam a parar?
— Oh, enlloc. Pensava en veu alta.

— Jo crec que les vetlades d'hi-
vern se presten a ordenar papers,
a repassar colleccions de segells o
de coses per l'estil, a mirar fotogra-
fies antigues...

— Dories sí. Jo m'he entretengut
a repassar la coHecció del setmana-
ri.

— I que hi heu trobat res inte-
ressant?

— Hi he trobat dades preocu-
pants. El primer número d'enguany
publicava unes xifres relatives a la
demografia. Vós per ventura les re-
cordau. Segons el registre civil, al
nostre terme, durant el 83, hi varen
néixer 154 perones i se'n varen mo-
rir 149; hi ha hagut, per tant, una
minva de 25 habitants. Si hem de
fer cas dels registres parroquials,
hi ha hagut 144 batiaments i 193 de-
funcions. Segons això, hem perdut
49 cristians.

— Per ventura ha nascut qualque
allot que després no han batiat.

— Es possible; però no deu alte-
rar gaire el resultat de conjunt.

— Lo preocupant no es que aquest
any no haja estat bo, sinó que tam-
poc no ho va esser el passat ni l'al-
tre. Segons la publicació titulada
Evolució econòmica 1981. Les Ba-
lears, editada per «Sa Nostra», la
Banca Catalana i el Banc Industrial
de Catalunya, a Felanitx, l'any 70,
teníem una població de dret de
13.020 habitants, mentre que el 81
érem 12.573. Aquesta informació
coincideix amb l'apareguda al l li-
bres Dades balears, editada pel Con-
sell General Interinsular, que diu
que el primer de març de l'any 81,
Felanitx tenia 12.573 habitants.

— Ben mirat, aquest punt no es
nou; ja l'hem tractat altres vega-
des.

— Teniu raó, per-6 això no li lle-
va gens d'importància; al contrari,
que el mal sia yell vol dir que sera
més difícil de remeiar. També po-

drícm dir que el compartim amb
molts de pobles de Mallorca. Si vet
serveix de consol, ja esta. be. De to-
ta manera, la meva preocupació no
es deguda sols a Ia progressiva des-
població, sinó que també perquè
els qui quedam som de més edat.
Es a dir: de cada vegada som més
pocs i més yells. En aquest poble,
els joves no hi tenen res a fer per-
que (i vat ad un tercer motiu d'a-
larma) la modesta estructura indus-
trial del nostre poble de cada dia
se va desfent.

— Vos trob un poc derrotista. Pot-
ser l'hivern...

— Ca home! Ni hivern ni estiu.
Els fets són els fets. Ja voldria jo
que aquest poble anas més polent
d'any en any; pens) no hi ha més ce-
ra que la que crema. Es ver que
aquesta atonia és compartida pels
altres pobles de Mallorca i, en con-
seqüència, no sols hauria de des--
pertar una preocupació al nosh c
Ajuntament (que no sé si la hi des-
perta), també hauria d'inquietar el
Govern Insular i l'Autònom. Un go-
vern no pot contemplar amb indife-
rencia que tants de pobles se'n va-
gin per avall.

— Vós creis que el Govern -està

preocupat per tal situació?

— No ho sé. Dijous de la setma-
na que ve, ha de venir el president
Canyelles i l'hi podríem demanar.

Pirotècnic.

Sopar col.loqui amb
Abel Matutes i
Gabriel Caliellas

Dijous que ve a vespre, a la bar-
bacoa «La Ponderosa», l'agrupació

felanitxera d'Aliança Popular, ha or-

ganitzat un sopar colloqui amb cl
vice-president nacional d'AP Abel
Matutes Juan i er president regional
Gabriel Cafiellas Fons.

Aquest sopar començarà a les 9

del vespre i pensam que sera una

bona ocasió perquè aquestes dues
personalitats d'AP ens presentin la
situació del pais i de les nostres Hies
des de la seva òptica.

— Certament, des del punt de vis-
ta demogràfic no ha estat un any 	
bo.



SANTORAL

D. 26 San Victor
L. 27 S. Gabriel de la Dolorosa
M. 28 San Macario
M. 29 Santos Cayo y Justo
J. 1 San León
V. 2 San Lucio, Ob.
S. 3 San Emeterio

LUNA

Luna nueva el 2

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, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).

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

Cala Mora,	 - Felanitx: Sálc
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15

Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 13,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.

Farmacias de turno:

Sábado

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

y domingo:
Catalina Ticoulat.
Francisco Pifia
Munar-Melis-Gayii.
Miquel-Nactal.
Amparo Murillo.
Catalina Ticottlat.

TELEFONS D'INTERES

Policia Municipal
Funerària
Ambuláncies
Guárdia Civil
Bombers

580448.
580051
581144
581715
580090
581717

JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:

APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.

PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.

VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.a Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES

,Ofrozo- 5a 
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Porto Co to

Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer

OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
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441/
PRECIO DE SUSCRIPCION

Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 31, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto Don Pedro
Juan Batle Gardas.

Fue aprobado el Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario para el ejercicio
de 1984, votando a favor los diez re-
presentantes de Unió Felanitxera y
los dos Regidores presentes de AP-
PDP-UL, haciéndolo en contra los
tres representanets del P.S.O.E. y el
Concejal Independiente del C.D.

Felanitx, a 2 de enero de 1984.
El Secretario, Fdo.: Guillermo

Juan Burguera.
El Alcalde, Fdo.: Pedro Mesquida

Obrador.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 2,
tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se vio el escrito de la Unión Ge-
neral de Trabajadores sobre celebra-
ción de elecciones sindicales en el
Ayuntamiento de Felanitx. La Comi-

sión acordó convocar elecciones de
tres Delegados de Personal en este
Ayuntamiento y proceder a la cons-
titución de la Jünta. Electoral, lo
que tendrá litar el día 3 de los co-
rrientes.

Se alcordó -por unanimidad encar-
gar lat'cbnfIcç.i,ón de vestidos para
pajes y córistrtiCeión de tres carro-
zas en tablero de novopán para la

.cabalgata de los Reyes Magos.
Se acordó por unanimidad el pa-

go de las actuaciones de los grupos
teattalcs en la «I Mostra de Teatre
de .Felanitx», con un importe total
de 150.000 pesetas.

Por unanimidad se acordó jubilar
al Operário - del Personal de Oficios
de este Ayuntamiento D. Cristóbal
Rosselló Rosselló.

Fue aprobada la 1.a Certificación
de la obra de Mejora de Alumbrado
Público de Ca's Concos, S'Horta y
Porto-Colom, por un importe total
de dos millones de pesetas.

Por unanimidad fue acordado el
adecentamiento del patio del local
social de Son Negre, con un presu-
puesto máximo de ejecución de die-
ciocho mil pesetas.

Se vio el escrito de D. Andres Ar-
tigues Aloy, interponiendo recurso
de reposición frente a la liquidación
por el impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos, relativa a
una parcela de 4.180 m2. de Ca'n
Gaya, en la cual se encuentra ubi-
cado el monumento megalítico de-
nominado «Closos de Ca'n Gaya».
La Comisión acordó por unanimidad
declarar exentos de cargas fiscales
aquellos terrenos que según el Mi-
nistrio de Cultura estan afectados
por el expresado monumento mega-
lítico.

Se autorizaron once licencias de
obras menores a particulares.

Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Se acordó conceder licencia a
Playmonte, S.A. para adicionar una
planta sótano destinada a una dis-
coteca, en el inmueble sito

en el solar número
17 de la Urbanización de Cala Mar-
çal, con una tasa de 88.810, —pese-
tas.

Se acordó conceder licencia a Don
Antonio Monserrat Julia para proce-
der a la construcción de un edificio
destinado a locales y viviendas, en
el solar silo en la calle Asunción de
Porto-Colora, con una tasa de pese-
tas 974.360,—.

Se acordó conceder licencia a Pla-
ya Ferrera, S.A. para construir un
nuevo edificio aislado de tres plan-
tas, destinadas a nueve viviendas,
en el solar número 73 de la Urbani-
zación de Cala Ferrera, con una ta-
sa de 175.592,— pesetas.

Se acordó conceder licencia a Don
Francisco Gavifío Bauzá, para cons-
truir un nuevo edificio de una sola
planta, destinado a almacén, en el
inmueble de la calle Bellpuig, núme-
ro 105 con una tasa de 85.507,— pe-
setas.

Sc acordó conceder licencia a Don
Juan Villalonga Rosselló, para cons-
truir un nuevo edificio aislado de
dos plantas, destinadas a una vi-

vicncia, en el solar número 143 de la

Urbanización de Ca's Corso de Por-

to-Colom, con una tasa de 53.425,—

pesetas.
Felanitx, a 9 de enero de 1984.

El Secretario,

Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

AliTOMOVILE -

P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA

Estos son algonos de los V ehí-
culos	 (pie disponemos.

Seat Panda 45 1)M-U
Seat Fura PM-W
Seat 127 PM-.E
Seat KO PNI-E
Renault R-Iti (;TS PM-S
Renault li-l.! GTL PM-NV
Renault R 5 TL PM-NV
Renault 11-51.
Ford Fiesta 1.1 PM-K
Ford Fiesta L PM-X
Ford Fiesta L PM-W
Talbot Horizon PM-V
Citroen Furg. PM-S

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir



El 1967, el desaparegut Celler de
Ca'n Rebassa es converti en escena-
ri d'un recital de la nova cançó, or-
ganitzat pel Centre d'Art i Cultura.
En Joan Manuel Serrat, que llavors
començava a. destacar, ens cantava
«Ara que tinc vint anys» a tots els
que aleshores teniem vint anys,
acompanyat per dos germans ma-
llorquins, En Joan Ramon Bonet
(sempre la mar a les seves cançons),
i Na Maria del Mar Bonet (jovene-
ta fina, de celles espesses i cabells
negres entrunyellats, que interpre-
tava peces del folklore menorquí).

Deis tres, En Joan Ramon deixa
Ia música popular per la fotografia.
Es possible que si segueix el camí
de cantautor, hagués tengut una tra-
jectória tan brillant com la d'En
Serrat i Na M.a del Mar. Però ell,
s'estima més el món de la imatge.

— No em vaig veure capacitat per
prof essionalitzar-me, tan sols era un
divertiment. Aiximateix vaig gravar
tres discs. Era molt amateur, amb
alts i baixos j una feina s'ha de fer
ben feta. He conservat uns quants
d'amies dins el món de la cançó;
valia la pena. El contacte amb el
públic va ésser una experiència molt
bona.

— Quan et vares interessar per la
" fotografia?

— En els començaments del meu
Balxillerat, ja no l'he abandonada
niai. Pas per èpoques bones i do-
lentes d'afició,d'afició, fins que m'hi dedic
professionalment i deix córrer la
cançó. S'ha d'adquirir l'ofici, com
en tot, assolint capacitat de síntesi.
A•vegades no em surt res, pep-6 la
tècnica i els anys de feina, compen-
sen la falta d'imaginació.

— Quines qualitats defineixen una
bona fotografia? Per que ho es?

per Miguel V. Sebastián

— No sé com respondre a agues-
ta pregunta. Bé..., basta que agradi
a algú, que comuniqui qualque co-
sa, que estigui ben contrastada, ben
enfocada. La fotografia és un docu-
ment gràfic que ha d'expresar emo-
cions, sentiments a la gent. Per a
mi el miltbr fotògraf de la història
és En Cartier Bresson, frances. No
ha fet lo que vulgarment es diu una
fotografia artística (que per cert,
mai he entés lo que aixó vol dir).
En Bresson retratava lo que passa-
va pel carrer a les ciutats que visi-
tava. Deia que la maquina no era
més que la prolongació del seu ull,
és a dir, feia la mateixa feina que
el fotògraf de noces, però sabia mi-
rar i veure. Es fitxava amb un bal-
eó, una cornisa, que per a la gent
passen desapercebuts.

El 90 % de les fotos no diuen res.
Més de la meitat de les del diari so-
bren, malgrat que son millors les

de la premsa de Mallorca, per exem-

ple, que les de la revista « i-Hola!»,

que com tots sabem publica purs

carnets d'identidat de 0V.I.P.s.».

Els retratistes d'abans, els classics
dels pobles: el capella de Llucmajor,
En Bestard de Pollença, etc. eren
molt millors que els d'ara. Els re-
trats de N'Alberto Schommer a «EL
PAIS» son tècnicament perfectes, pe-
t-6 no expliquen la personalitat del
model, sinó la del fotògraf, la d'En
Schommer. El personatge queda anu-
Hat darrera aquesta paqina a tot co-
lor, baldament sigui una persona im-
portant o coneguda.

— Però endemés d'això es bo
comptar amb un instrumental so-
fisticat. N'hi ha que diuen que la
maquina ho fa tot.

— No. Es igual que el llapis del

(Passa a la pagina 6)

Celler SA SIN IA
Porto-Colom

comunica a sus clientes y público en ge-
neral su reapertura, a partir del próximo
viernes dia 2 de marzo.

CIRCULO RECREATIVO

2.0 FESTIVAL INFANTIL
DE DiSFRACES

Hoy sábado 251e febrero, a las 4'30 tarde
Para hijos y nietos de socios

COMPlikE EN

Novedades LOBELIA
GENEROS SUPER REBAJADOS

Pantalones niño 1000
Jerseys niño 800
Pijamas niño - niña 900
Baberitos niño - niña 300 y 400
Peleles y trajecitos -100
Camisas niño 800
Americanas señora 2500
Baberos señora 650

y bastantes ar t ículos más.

GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)

Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 1930. 	 horas

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. Cesar Mesón Legaz

Fgi.:ÂNITX

Arts i oficis Tombats a la molsa 

Joan Ramon Bonet Per una prensa mallorquina (Ill   
Dia 7 d'agost del 1982 vaig publicar. en aquestes mateixes planes, la

primera part d'aquest escrit. La meva intenció era la d'entregar la se-
gona part en un termini relativament curt (un parell de mesos) però, pen-
sant que estava obrint-se una etapa d'enorme activitat política, vaig pensar
que era molt més prudent xerrar altra vegada de la premsa mallorquina
molt desprès de fer-ho per primera vegada i poder observar millar els pos-
sibles canvis que s'haguessin pogut produir.

Si qualcú se'n recorda encara, a la data esmentada vaig tenir la santa
i xinesa paciencia d'amidar els centimetres quadrats que l'hi dedicaven
cis iaris c iutadans a la nostra llengua, comparant-los amb l'espai que es
publica íntegrament en espanyol. Un any després vaig fer el mateix amb
els inateixos diaris, cercant articles, comentaris, entrevistes, anuncis o en-
creuats escrits en la nostra Ilengua. Els resultats —depriments— són
aquests:

14-juliol-1982	 16-agost-1983

espanyol català espanvol catala

«Ultima Hora» 100 C)/0 98,87 0,13 cro
«Baleares» 99,38 % 0,62 % 99,54 % 0,46 %
«Diario dc Mallorca» 9991 0/ 0,09 % 99,98 % 0,02 %
«El Dia» 100 % o % 99,69 % 0,31 g, o

Com podeu veure, el total de l'espai escrit en català en els diaris ciu-
tadans, no arriba a l'u per cent, i he d'aclarir que sols responen a «cartes
al director» o a anuncis pagats.

Els nostres diaris es segueixen escriguent, en un 99 del seu espai,
en espanyol, com si a Mallorca la llengua del poble no fos el mallorqui, és
a dir, el català de Mallorca.

Em pensava que les coses haurien canviat prou des d'aquell 14 de ju-
liol. De llavors ençà hi han hagut eleccions generals, la UCD ha caigut,
el PESOE s'ha fet amb el Poder Central, ha arribat el «cambio», s'han fel
eleccions autonòmiques, s'ha aprovat el nostre Estatut d'Autonomia, s'ha
constituit el nostre Parlament i el nostre Govern, han hagut noves elec-
cions municipals, ... pen') sembla que tot això no té repercussió positiva
en l'ús de la nostra llengua a la premsa que es fa diàriament a Ciutat..

La premsa diaria ciutadana es veu que no té remei, tot i que hi
collabora amb ella gent com Llorenç Capella o Antoni Serra que, aneu
saber per quin motiu, tanmateix escriuen en espanyol.

El diaris mallorquins es venen prou, segons sembla, però tanmateix
no sem capaços de posar-se al nivell que el nostre poble necessitaria.

A les Illes hi ha dues llengues oficials —l'espanvol i el català—, perù
es veu que una de les dues es més «oficial» que l'altra. Ens repeteixen
continuament que «som un poble bilingüe» (cosa completament falsa, per
altra banda) i tanmateix aquest bilingüisme no es veu reflexat a la nostra
premsa diaria, com si el català fos una llengua marginal, o estigués prohi-
bida, o ningú no l'entengués, o no hi hagnès decret de bilingilisme o Esta-
tut d'Autonomia. Com sempre, haurem de cercar Forigen de tot aquest
desgavell en les «peles» . Quina llàstima!

Ramon Turineda
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AUTOMO VILES

Naps
—Les funcions especifiques

ciel Nap són:

a) Mitja de comunicació de

noves idees.

b) Organ didactic i d'adoc-

trinament.

C') Mit0 de sortida crítica.

cl) Mitja d'exposició de tre-

balls teòrics i pràctics d'avan-

guarda.

—.Que passa?

—L'única diferencia entre

els faixistes italians i el faixis-

tes espanyols es que aquests

són més a prop.
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INFORMACIÓN LOCAL
Nuevo Juez de Felanitx

A consecuencia del traslado del
hasta ahora titular del Juzgado de
Distrito de Felanitx D. Juan Catany
Mut, ha toma do posesión del cargo,
el recientemente nombrado para
esta plaza, el Juez ingreso D.

Julio López Bermejo y Muñoz.

Le damos la bienvenida y desea-

mos fine su estancia entre nosotros

le sea grata.

Demà, vetlada de teatre a

Ca's Cincos
Organitzada per l'Associació de

VeIns dc Ca's Concos, demà a les 9,

del vespre, al saló parroquial, tindrà
Roc una vetlada teatral a càrrec de
la companyia felanitxera «Gent de
bulla», que posara en escena l'obra
de Pera Capella «L'AMO DE SO'N
MAGRANER».

Jaume Esteirich pronunciarà el

Pregó de Setmana Santa
La Confraria de Sant Agustí ha en-

carregat el Pregó de Setmana Santa
d'enguany al nostre 'misa Jaume Es-
telrich Juan, director de la Coral de
Felanitx.

Aquest acte, que constitueix el
ben-tic de la Setniana Santa, sera en-
guany cl dia 13 d'abril.

Trobada de corals infantils a

Felanitx
Diumenge passai es reuniren a Fe-

lanitx, en una de les periòdiques
trobades que cluen a terme les agru-
pacions associa/les a «Corals Infan-
fils de Mallorca», les corals infantils
de Sant Joan, del Coliegi Nacional
de Porreres i del Collegi «Joan Ca-
pó» de la nastra població.

El mati, els nombrosos compo-
nents d'ac¡Ltr -2stes agrupacions feren
cap a Sant Salvador, on dinaren tots
unts i el capvespre a les 5 a l'es-

glésia dc Sant Agustí oferiren
concert, en el qual les tres corals,
'tota la batuta de les seves respec-
tives directores, —Joana Estelrich
per la de Sant Joan i Catalina Ra-
mon per les altres clues— interpre-
taren lo miiior ciels seus repertoris.

Ampliació de les dependêncies del
Jutjat

L'Ajuntament ha encarregat a l'Ar-
quitecte Municipal Sr. Sorribes el
projecte per a l'Ampliació de les de-
penclencies del Jutjat, ja que a la
part esquerra de l'edifici es disposa
d'un local que ben bé se pot adicio-
nar a les installacions actuals.

També sabem que a conseqüència
del trasllat de l'Audiencia de Palma
al nou edifici de les Avingudes, part
del mobiliari d'aquest organisme ha
estat cedit al Jutjat de Felanitx, la
qual cosa millorarà la dotació en
aquest aspecte del nostre jutjat.

Conferències de la Cambra Agrària
El proper dimarts dia 28 de fe-

brer, a les 9'30 del vespre, a la sala
de la Caixo: d:: Pensions, tendrà Hoc
la quarta c:)nferencia del cicle, a

càrrec de D. Jaume Grimait Obra-
dor, Cap del SENPA, qui parlara so-
bre «Assegurances Agricoles».

Es convida a tots els agricultors
i ramaders i al públic en general.

Les obres del Calvari
Dissabte passat continuaren les

obres en el Calvari, i es centraren
en el coll de la cisterna i en el setil
de les clepenebncies laterals. A me-
sura que es va construint el nou coll
un se n'aclona de que constituirà un
element decoratiu molt valuós que
completarà la bella panoràmica que
ofereix la clasta de l'oratori.

Les persones que treballaren
aquest dia foren les següents: An-
dreu Vicens, Joan Adrover, Antoni

Bordoy de Son Cosme, Pere Pou,

P. Jaume Duran, Antoni Grimait,

Lluís Bou, Jaume Oliver, Miguel Va-

dell, Josep Oliver, Mateu Picornell,

Andreu Obrador i Jordi Adrover.

Totes les persones que vulguin

collaborar, tant amb donatius com

amb la seva prestació personal, po-

den entregar els primers a Sant Al-

fons i a la Parròquia i els segons ho

poden comunicar a la Comissió.

La Passió d'Esparraguera
Resten algunes plavs lliures per

a l'excursió a Barcelona amb visi-
ta a Montserrat i assiskncia a la
representació de la Passió d'Espa-
rraguera.

Per a inscripcions poden acudir
a La Protectora i a Sant Alfons.

Cursets de cristiandat
Els interessats en assistir a la clau-

sura del proper Curset a Santa Llú-
cia de Mancor de la Vall, poden de-

manar plaça ais tclefons 58 03 63 i

58 05 01.
Particla demà diumenge dia 26, a

les 7'30 cle la tarda de Sa Font.

Pluja
La pluja registrada durant el pas-

sat mes de gener es la següent:

Dia	 3,	 2,5 litres
Dia 4,	 4,5
Dia 8,	 22,3
Dia 9,	 1,4
Dia 28,	 0,5
Dia 30,	 0,2
Total recollit durant el mes, 31'4

litres per metre quadrat.

Pesca deportiva y actividades
subacuáticas

Se invita a todos los aficionados
al deporte de la pesca (roquer, ceba-
do, barca) y a las actividades sub-
acuáticas (pesca submarina, buceo
autónomo, fotografía submarina,
etc.) a la reunión que se celebrará,
D.m., el próximo domingo día 4 de
marzo, a las 12 del mediodía, en el
salón de actos del colegio «I. Juan
Capó» de esta ciudad, con la fina-
lidad de fundar un Club de Pesca en
Felanitx.

Para más información, pueden di-
rigirse al Bar Industrial de la Via
Argentina y en Artículos de Pesca
«Sa Torre» en la plaça de Pax.

Hogar del Pensionista
DEMOSTRACIÓ DE CUINA

El Grup del Curset de cuina ha
prcparat pel proper dia 1 de març,
a les 5 de I'horabaixa, l'elaboració i
presentació de plats típics de dar-
rers dies, finalitzant amb una degus-
tació per part dels assistents.

Preu d'inscripció,	 Ptes. per
persona.

P.* Ramón Liull, 12 . Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA

Estos son algunos de los \Till-
culos de que disponemos.

Seat Panda 45 PM-U
Seat Fura PM-W
Seat 127 PM--.1
Scat 850 PN1-E
Renault 11-18 G'I'S PM-S
Renault 11-11-	 PM-NN'
Renault 11-5 TL PM-W
Renault 11-51. PM-13
Ford Fiesta 1.1 PM- K
Ford Fiesta L PN1 X
Ford Fiesta L PM-NV
Talbot Horizon PNI-V
Citroen Fuig. PM-S

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

etimo en los mejores salones de
Palma

C. Ilorts, 2 (en frente n'édicte
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Ma nana 930 a 1 - tarde 3'30 a 8"
Vieilles y sabado no cerramos al

mediodía.

Floristería FELANITX 
Participa al público su

APERTURA
a partir de hoy sábado en

C. Pare Catany, 4

FLORES EN GENERAL
RAMOS DE NOVIA
CORONAS

Encargos especiales decoración floral



( DISCO )

C:447,:gt
FELANITX: Adrover, Zamorano,

Valentin, Perez, Oliva, Perelló (Mes-
tre), Nadal, Maimó, Miguel Angel,
Vicens y Seminario.

PORRERES: Magaña, Sore11, Hi-
narejos, Mena, Peregrin, Obrador,
Planas (Juan), Serve .a, Prados, To-
rrado y Aparicio (Ferrer).

ARBITRO: Cell Homar. Aceptable
actuación. Se le pidió un penalty en
el Area visitant por un manotazo
que no señaló. Tarjeta amarilla para
Vicens.

GOLES. Minuto 2. Rápido contra-
ataque visitante con centro de To-
rrado a Prados que marca, 0-1.

Minuto 4. InExistente córner que
va a Torrado, este cede a Servera
que marca, 0-2.

Minuto 38. Me le en el área visitan-
te que resuelve Seminario acortan-
do distancias, 1.2.

Minuto 40. Fallo en el despeje de
la defensa local y Torrado a placer
marca el definitivo 1-3.

COMENTARIO. Pronto el Felanitx
se vio con un 0 - 2 adverso, lo que le
obligó al conjunto local a jugar al
ataque y por el contrario a los visi-
tantes a jugar a un cómodo partido,
logrando una victoria fácil que inclu-
so podia haber sido más amplia.

El Felanitx está atravesando unos
momentos difíciles ya que no puede
contar con algur os elementos impor-
tantes y tiene qt e presentar un equi-
po de circunstancias, que a pesar de
Ia lucha y la fuerzas que ponen en
cada partido es insuficiente para se-
guir una marcha ascendente.

MAIKEL

Cámara Agraria Local
Se recuerda a todos los agricultores

con derecho a la subvención de Ga-
sóleo B, que el próximo día 2 de
marzo finalizará el plazo para la per-
cepción del importe de dicha sub-
vención.

Felanitx, febrcro de 1984.
El Secretario,

Pedro Llornpart Bosch

TENGO LOCAL espacioso para al-
quilar en Via A. Mestre.
Informes: Tel. 580441

SE TRASPASA, .por no poder aten-
der, TIENDA DE COMESTIBLES
In f.: Tel. 580476 de 2 a 5 tarde y
de 20 a 23 horas.

cine principal
Viernes 2 y sábado 3, a las 9 noche y domingo 4, desde las 3
en dos sesiones.

LIMITE 48 HORAS
Acción trepidante nunca vista

además

f	 ci nces
película candidata al Oscar 1983

HOY Y MAÑANA
«Asesinato en el Oriente Exprés» y
«Tres polis peligrosos en Nueva York.

FELANITX

Ayuntamiento de FelanitxEl Felanitx jugó el peor
partido de la temporada

Felanitx, 1 - Porreres, 3

Autocares lujo excursiones.
Servicio . Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Mariana domingo en CA'S

CONCOS el grupo felanitxer «GENT
DE BULLA» vuelve a poner en es-
cena en el Salón Parroquial, su
limo vehículo teatral «L'AMO DE
SO'N MAGRANER». La función em-
pieza a las 9 de la noche. Si usted
todavía no la ha visto representada
por ellos, acuda, vale la pena.

• También mariana, y bien de ma-
riana, tendrá lugar en nuestra Ciu-•
tat el «I CROSS JOAN CAPO». Una
prueba atlética que promete ser in-
teresante. Participan todas las cate-
gorías. ¡A correr, pues!

• Hoy por la tarde en el «CIRCU-
LO RECREATIVO» hay* UN DESFI-
LE INFANTIL DE DISFRACES para
disfrute de los pequeños y ... de los
mayores. Para el próximo sábado
día 3 de marzo, por la noche, HA-
BRA BAILE DE DISFRACES para
los mayores, con la animación que
dan los componentes del conjunto
felanitxer «MACAO», que por prime-
ra vez en su corta historia 	hniin
un «doblete», pues por la tarde ac-
túan en otra población de la isla.

• No cabe duda que «L'EQUIP
TULSA» tiene suerte con sus pro-
ducciones cinematográficas, después
de que «BONA TERRA PER A MO-
RIR» fuera distribuída con éxito por
los video-clubs de la isla, ahora le
ha tocado el turno a «CALFREDS»
que ya figura también en «HIT PA-
RADE» de MANACOR en el puesto
número 8 que ofrece «PERLAS Y
CUEVAS» en la sección dedicada al
mundo del video. A ver si este «re-
make» de «RECUERDOS ESCOLA-
RES» tiene el mismo éxito, no en
vano va a contar con la intervención
del cantante mallorquín TOMEU PE-
NYA, que está triunfando rotunda-
mente.

• Bueno, y el martes hay que ir
al AUDITORIUM para estar presen-
te en ese HOMENAJE POSTUMO a
nuestro SANTI BONO.

Si todavía no ha solicitado plaza
en la agencia de «AUTOCARES GRI-
MALT» hágalo enseguida, no sea que
a última hora se quede en tierra.
Flay salida de autocares en FELA-
NITX desde la Plaza España y ...

¿Cómo no! desde el «Bar Tulsa».
Por cierto que el pasado martes

INFORMATIU I nos ofreció imáge-
nes de SANTI catando temas de su
Ultimo LP.
—En ((CLASS)) tenemos a BONET
DE SAN PEDRO, un cantante in-
combustible que vuelve a estar en
mejor forma que nunca, especial-
mente tras ese homenaje cariñoso
de toda Mallorca que recibió hace
unas semanas.

Habra que ir a verle.

JORDI GAVINA

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasa-
do día 18, tomó los siguientes acuer-
dos, con la asistencia de todos sus
miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Fue adjudicado el concurso para
la contratación del servicio de re-
cogida y tratamiento de resíduos
sólidos urbanos al único proponen-
te, Limpiezas Urbanas de Mallorca,
S.A., por el precio de 17.000.000,—
pesetas el primer año, 18.500000,—
pesetas el segundo, 20.000.000,— pe-
setas el tercero y 22.000.000,— pese-
tas el cuarto.

Se acordó solicitar de la Jefatura
Regional de Costas la delimitación
de las zonas de dominio público de
las playas de este Término Munici-
pal con vistas a su explotación con
instalaciones temporales.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones del concurso para la explota-
ción de las playas con instalaciones
temporales, acordándose convocar
dicho concurso.

Se acordó la revisión de tarifas
para el suministro de agua potable a
Ia Ciudad de Felanitx.

Se dio cuenta de la visita efectua-
da a la Consellería del Interior de
Ia Comunidad Autónoma en relación
con el informe desfavorable emitido
sobre el Proyecto de Reforma del
Matadero Municipal.

Se acordó pedir a la Consellería
del Interior de la Comunidad Autó-
noma un informe sobre la idoneidad
de los terrenos de propiedad muni-
cipal de Son Herevet para la cons-
trucción de un nuevo Matadero Mu-
nicipal, acordándose también reca-
bar dicho informe de los funciona-
rios sanitarios locales.

Se acordó la cesión a precario por
cincuenta arios de una parte del edi-

ficio de la Aduana de Porto-Colom
para la instalación de una Ayudantía
de Marina.

Fue aprobada una revisión de pre-
cios de la 3.a Fase del Proyecto de
Alumbrado Público de Ca's Concos,
S'Horta y Porto-Colom.

Fue aprobada la La Certificación
del Proyecto de Mejora del Alcanta-
rillado de Felanitx (La Fase, 2.° Sec-
tor), por un importe de 2.082.856 pe-
setas.

Fue definitivamente aporbada la
reparcelación de los solares número
60 y 67 de la Urbanización de Cala
Ferrera, de propiedad de D. 'Jaime
Llompart Campomar.

Se deliberó sobre dos ofertas pre-
sentadas para la confección de reci-
bos y mecanización, sin llegarse a
votar el asunto.

Felanitx, 20 de enero de 1984.
El Secretario,

Fdo.: Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

Anuncios .

Recibido en esta Alcaldía, escrito
del Jefe de la Parada en Campos del
Puerto, en el que comunica que la
citada parada ha quedado abierta al
público, (compuesta por un caballo
trotón, un español y un bretón «Ti-
ro») es por lo que esta Alcaldía, por
el presente, hace saber a todos los
Ganaderos a quienes pudiera intere-
sar el beneficiar a sus yeguas con
dichos sementales, que pueden acu-
dir a dicha parada.

Felanitx, a 20 de febrero de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Al objeto de constituir la «Comu-
nidad de Regantes» de entre los pro-
pietarios de las fincas que puedan
beneficiarse de las aguas depuradas
de la Estación Depuradora de esta
ciudad, se convoca a los msimos a
una reunión que tendrá lugar el pró-
ximo miércoles día 29 del actual mes
de febrero, a las nueve horas de la
noche, en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento.

Felanitx, a 22 de febrero de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador



SUPERHIMAS
OFERTA

Queso LA CABAÑA a 625 pts. Kilo
Venta limitada

máximo 1/2 Kilo por compra
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618

60.

FELANITX

Jueves día 1 de marzo, a las 21 horas en
«LA PONDEROSA»

CENA - COLOQUIO
ABEL MATUTES JUAN y GABRIEL CASELLAS FONS

Reserva de tickets: Tels. 581135 y 575602

HOY Y MANANA:
«Dos Supersuperesbirros» y «Gunan»PELUQUERIA CATLER

Pza. Pax, 12 - Tel. 580717

Comunica a sus clientes y público
en general que los días 28 y 29 de fe-
brero y 1 y 2 de marzo, una señorita
Esthèticienne de la casa

DOMINIQUE MARCHÈNE
estará a su disposición para atender
cuantas consultas tengan a bien efec-
tuarle, aconsejándole sobre sus proble-
mas de belleza.
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«MARC FERRANT: El dolç record d'una entrevista»	 Joan Ramon...

n

Ara que el poble de Mallorca i la
ciutat de Palma han dedicat un ho-
menatge just i merescut a Marc Fer-
ragut, aprofit per recordar una en-
trevista que vaig tenir ocasió de fer-
li fa uns anys.

Paquita Boyer (sempre excellent
actriu i aleshores inquieta dona de
radio), Armand Pomar (per natura-
lesa valent home de les ondes) i jo,
teníem un programa a Radio Cade-
na en el qual intentàvem acostar a
tots la música anomenada «clàssi-
ca)). Lluitàvem cada setmana per a
treure a flor l'originalitat comparti-
da amb el rigor, l'interes i la serie-
tat.

Solicitarem una entrevista a Marc
Ferragut, amb la idea de que ens se-
ria denegada, ja que ell no acostu-
mava fer declaracions a la premsa.
I gran fou la sorpresa al veure-la
concedida. Tal vegada va notar la
nostra inquietud i —sobretot— la
nostra innocència. El cas es que ens
cita un horabaixa d'hivern.

Portàvem un qüestionari resumit
però estudiat: els temes típics i tó-
pies no faltaven, degudament ajus-
tats a un temps que, en principi
estava limitat.

Començarem en la forma habitual
de pregunta/resposta i ben aviat
aquest torn inicial esdevingué con-
versa colloquial: tertúlia. El temps
passa a no comptar, els micròfons
anaren desapareixent com de forma
misteriosa (al manco la seva presen-
cia física deixa d'incomodar-nos) i
l'entorn ens torna familiar.. , els pa-
pers i els esquemes quedaren dar-
rera.

No puc dir realment quan es pro-
dui aquest canvi, pet-6 al final les
funcions d'entrevistat i entrevista-

dors s'havien entremesclat. Més que
una estona de feina, aquell horabai-
xa de fred fou una prova de que la
comunicació es necessària com el fet
de respirar. El propi Marc Ferragut
es comunica.amb nosaltres, princi-
piants del medi, corn poques vegades
ho havia fet amb els professionals
més qualificats. No diu això molt en
favor de l'home?

Marc Ferragut passa revista a tots
els esdeveniments importants dins
Ia història de l'Auditórium: la seva
gestació, la tasca de construcció, els
viatges a l'estranger... els proble-
mes. Sempre els eterns problemes!

La preocupació va aparèixer més
tard: quan una vegeda a l'estudi pre-
tenirern refondre la conversa en un
muntatge limitat a un temps de ra-
dio, ens adonarem que no podiem
tallar res. Tot era interessant! Cada

intervenció del protagonista tenia la

seva veritable raó de ser. No podia

se eliminada!

No sé realment com ho férem, em-
però els condicionants temporals
que la radio imposa ens obligaren
a aeursar la tertúlia, que finalment
fou emesa també per Radio Nacio-
nal.

I avui, tornada a sentir la conver-
sa amb la distancia que separa els
fets, em sorprén l'optimisme de
Marc Ferragut, l'optimisme que volia
transmetre. Les seves paraules eren
un clam illusionat, malgrat les preo-
cupacions de tot tipus. Escoltant de
nou el diàleg, no puc menys que
treure una conclusió: més enllà de
les traves i els murs hi ha una

que es el veritable motor de l'es-
perança.

Pere Estelrich i Massuti

dibuixant. Poden sortir obres sen-
sacionals amb Instamatic.

— Hi veus relació entre la foto-
grafia i la pintura?

— La pintura pot ésser un art, un
ofici o una técnica per copiar. La
fotografia també: es pot fer art o
simples documents gràfics. Els mu-
seus estan plens de coses que no
són art, i ara la fotografia esta en-
trant dins els museus. L'art esta per

damunt totes les divisions entre pin-

tura, escultura, fotografia, cinema,
video... No tota la pintura és art,
solament una part d'ella. Un cotxe,
com deia En Marinetti, pot ésser
art.

— La illuminació deu ésser molt

important, tant com la composició...

— Si,- el fotògraf ha de saber j14-.

gar amb la ilam, l'ha de tocar, tant

si és natural com artificial. El ca-

mara Néstor Almendros la sap em-

prar molt be en les seves collabo-

racions amb Truffaut, Rohmer, Ma-
linck, etc.

— Qué t'agrada més, el blanc i
negre o el color?

— El blanc i negre. El color sera-
pre és un poc fals i més fàcil. Awn
a la falssetat total que és el blanc
i negre.

— T'interessa la fotografia per al
cine, el curtmetratge?

(Ve de la pàgina

— He col-laboro: en lnoltes coses-

de cinema, des de documentais da-
munt Mallorca realitzats per altra
gent, fins a la petlictila d'En Jaime
Chevarri «Beam», de la que vaig fer
els cartells publicitaris, els «affi-

ches».

— Hi ha moltes diferencies entre
la fotografia cinematogràfica i l'al-
tra?

— S'utilitzen els mateixos ele-
ments: la Hum i l'enquadrament.
En el cine els personatges es mouen
i s'ha de tenir eii compte a cada se-

— Molts dels teus treballs són per

a catàlegs d'exposicions.

— Si, n'he fets molts, des de la

darrera exposició d'En Torrents Lla-

dó a Montecarlo, a les de John Ul-

bricht, Carlos Mensa, Richt-Miller, el

felanitxer Mestre Oliver, etc., etc.

Les fotos d'un catàleg han de reflec-

tir lo més aproximadament possible

Ia personalitat del pintor, explicant

qui es, a més de la reproducció téc-

nica dels quadres niés representa-

Joan Ramon Bonet, que abando-

na un dia la cançó per explorar al-

tres indrets de l'art, sense renou ni

estridències, s'ha convertit en un

dels gran exponents de la fotogra-

fia a Mallorca.

CINE FELANITX 5812:11

Jueves 1, viernes 2, sábado 3 a las 9 noche y domingo 4 desde las 3

¡La más fascinante aventura del espacio
que usted podrá vivir desde su butaca!

¡Estaban condenados a Nagar en el espacio eternamente!

VUELO A LAS ESTRELLAS
¡El primer vuelo hipersónico se torna una pesadilla!

De complemento:

LA GUERRA DEL HIERRO



FELANITX

Iles del Penya-Segat

La primera vegada -clue vaig sentir
parlar dcl russos jo era molt petit.
Ens deien que eren rojos. Aquesta
paraula s'havia de dir en veu baixa
i tapant-se un pou la boca. Era una
paraula endemoniada. Més tard vaig
saber qualque cosa ales, però la idea
principal sempre era que els russos
eren ridículs i inhumans. Un dels
fets amb el qual es va ridiculitzar
Ia seva mala educació va esser quan
En Kruschcf va pegar una sabatada
damunt la taula allà a la O. N. U.
Corn a fets inhumans record algu-
nes revistes que parlaven que els
russos tenien naus que anaven per
allà d'alt amb astronautes i que no
podien tornar a la terra i demanaven
auxili,

Tot això que acab de dir seria bo
de fer-ne una «Memória» i ens en-
senyaria com «vint-i-cinc anys enre-
ra patiern la història». Avui ,volia
parlar com encara gran part de la
humanitat seguim patint els capricis
dels déus que com antany són inhu-
mans. (Els grecs així parlaren algu-
nes vegad,es del seus déus). Jo avui
sé que hi ha homes que es pensen
esser déus i aquests sí que _On inhu-
mans.

Els pobles allunyats de les grans
capitals viuen poc la política, vull
dir que pareix que els queda lluny
això que a EE.UU. governi En Rea-
gan i a Rússia En Chernerico. Això
també pensaven alguns politics no
fa molts d'anys a la nostra benvol-
guda Patria. Però avui no es pensa
ja el matcix perqu�. saben i nosal-
tres també ho hatuiem de saber que
si un dia d'aquests els dos peixots
que acab d'anomenar s'aixequen de
mal humor o s'equivoquen de botó
en clemanar el cafe poden fer-ne una
de grossa. I les barquetes petites ho
passen malament quan el temporal
es petit, si és gros no se'n salven.

Qualcú dira: Que vols dir amb
això. Em permeteu una pregunta?
Sabeu que hi ha alla d'alt del Ptfig
Major? Doncs un «ULL» que vigila
gran part del Mcditerrani. Això vol
dir que es un Hoc molt important i
que si un dia molesta, si un dia hi
ha brega entre aquells dos grossos,

la cosa més probable es que vagin a
barallar-se al veïnat per no fer so-
roll a casa seva. Nosaltres esteim
enmig i podria esser que qualque es-
querda de les seves pedrades ens
arribàs. No sé si es bo no saber res
i viure en la ignorancia i sera la co-
sa que Deu voldrà. 0 per altra ban-
da saber i demanar comptes a
aquests cervells que avui -juguen
amb coets: aquí en pos, aquí en torn
posar, i jo els duplic,

Temps enrera sabia poc dels ame-
ricans i res dels russos. Avui se que
aquests dos es repartiren el món fa
anys, després de la segona Guerra
Mundial, que aquests dos països
grans estan governats per dos ho-
mes que d'un diuen que es prim de
salut i de l'altre que sempre un
equip de metges l'acompanya
Avui sé que ens toca veure la peHícu-
la d'un mal actor i pagar l'entrada'
amb dòlars que són moltes pessetes.
Avui sé que el món segueix repartit
entre aquests dos i tot all?) que no
es E.E.U.U. o Rússia es el pati de la
seva casa. Avui sé que molts queden
astorats en veure «missils», «pers-

ings» i tot això que ens pot anihilar
i no s'adonen que equests estan fets
per matar no per donar vida. Avui
sé, dit sigui amb tots els respectes,
que aquests clos padrinets no són
capaços de contar-nos rondalles,
com antany ho feien els nostres, i
fer-nos feliços o almenys minvar les
desgracies. Avui se que allò de «si
vols la pau prepara la guerra» es

vint-i-cinc
anys
curers'
EL SINDICATO DE LA VID
A SAN BLAS

En la mañana del pasado domingo
y en la iglesia de San Alfonso, el
Sindciato de la Vid, dedicó a su San-
to Patrono San Blas, una misa que
ofició el P. Lorenz, C.R., quin pro-
nunció elocuente plática.

Asistian gran número de empresa-
rios y productores del Gremio, pre-
sididos por ulna representación del
Sr. Alcalde, Delegado Sindical y Pre-
sidente del Gremio.

Una vez terminado el religioso ac-
to, los invitados fueron obsequiados
con un refrigerio servido en uno de
los salones del Colegio de PP. Tea-
tinos, al final del cual, pronunció un
parlamento el Delegado Sindical
Sr. Obrador Arnau.

Vint-i-cinc anys després, els em-
presaris i productors del Gremi, ja
no estan per fer cap entorn al seu
Sant Patró. Tot lo més van a untar-
se la gargamella d'oli miraculós, per
poder cridar més fort pregonant la
seva crisi i miseries vitivinícoles.
LA CARRETERA DE SO'N NEGRE

Digna de todo elogio es la labor
que vienen realizando algunos veci-

.

una de les cabotades més grosses
que ha inventat l'home. Avui sé

Si el meu padrí pogués aixecar el
cap, tal vegada em diria: Biel, no
es bo saber massa.

nos del cercano caserío de Son Ne-
gre en colaboración con otros de Fe-
lanitx. Ellos, junto con el alcalde pe-
dáneo D. Antonio Anticlz y el vica-
rio Rdo. D. Matías Fiol. van hacien-
do realidad la transformación del
hasta hace poco intransitable cami-
no, en una vía de comunicación de
inmejorable aspecto.

Realment feren una feina molt ben
feta i, una vegada més, es va com-
provar que la unió fa la força.

ESTAMENTS I CATEGORIES
D'ença que el món es món ha ha-

gut categories i classes entre les per-
sones i, ai, també entre els mateixos
animalets. Ningú se'n pot escapar
de la seva classificació en castes. Mi-
rau-ne algunes petites mostres divul-
gades per mediació del setmanari
FELANITX, ara fa vint-i-cinc anys:

«CERDOS seleccionados los en-
contrará en casa de J. Riera. Son
Negre.»

o aquesta altra:

«RAZAS PURAS EN EXPLOTA-
CION.

UTRERANA BLANCA Y UTRERA-
NA NEGRA.

Pollitos sexados de un &a.
C.I Obispo Puig, 11 - Felanitx».
Suposam que dins les «razas pu-

ras en explotación», no n'hi devia ha-
ver de «sangre azul», perquè aim!)
seria un poc massa.

CINES

El 14 i 15 de febrer de 1959, hi ha-
via aquest programa de cine pels
dilettants de la nostra ciutat:

Teatro Principal:

«EL CONQUISTADOR DE MON-
GOLIA»

por John Wayne y Susan Hay-
ivard.

Protectora Cinema:

«SAETA DEL RUISEÑOR»

por JOSELITO
y «BELLEZAS POR CASAR».

FARMACIA DE TURNO

Del 15 al 21 de Febrero: Ldo. D.
Juan Matas. Mayor, 49.

Fins una altra, si Deu ho vol.

D'ALLAVORS.

VENDO CASA en C. Son Pinar, 31
Inf.: C. Hocaberti, 40 - 'Tel. 580601

Els padrins ja no conten randa lles
Gabriel Julia Adrover

Restaurante Pizzeria

COPA DIR
CALA D'OR

Abierto a partir del to de marzo

QUINIELA HIPICA
EN FELANITX ya puede hacer sus APUESTAS en

PAPELERIA CONDOR
Viernes, y sábados hasta las 12 del mediodia.

Información en los diarios deportivos de los viernes y programa de TVE

«AL GALOPE» (l a cadena) de los viernes a las 8 tarde.



REVISADOS
PUNTO POR PUNTO
Coches seleccionadolt v
con la garantia	 esta'r
revisados, punto pOr

1)t11110 por Renault.

FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
Con la fonna do paw) a
estudiar en cztcla• (a).
La quo mejor se adapte
a sus posihilidade:-..

Mercado Nacional de
•

aS1011

CONCESIONARIO

FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. Campos, s-n - Felanitx

8
	

FELANITX

NO ENS DESCUIDEM

L'opinió pública mallorquina i el
GOB centren la seva atenció en llocs
encara naturals: Sa Dragonera, Es
Trenc amb la voluntat i la pre-
tensió de «salvar-los». Ningú ja no
es preokupa de S'Arenal o de Ca'n
Picafprt: Akili batalles perdudes. Ides
be, si no anam alerta la costa entre
Cale l'Or i Cala Murada (que es la
corresponent al terme de Felanitx)
du el camí de convertir-se en un
merder (aquesta es la paraula) com
aquests altres. D'acord que esta
molt enrera i que es poden fer mol-
tes coses per evitar-ho. Precisament
per això en parlam.

()tie es aquesta amenaça urbanisti-
ca? Tot parteix de la política que,
pel que fa a urbanisme, segueix el
grup majoritari de l'Ajuntament de
Felanitx, el qual aviat farà cinc anys
que comanda, be que sota inicials
distintes —d'UCD a UF. L'any 80 es
va començar una revisió del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana (PGOU)
en vigencia des de l'any 69. Es fàcil
imaginar que el Pla yell contempla
unes prediccions de futur per Fela-
nitx i el seu terme més pròpies de
Nova York que d'aquestes terres.
Segons declaracions i programes
electorals la revisió del PGOU era
una de les bases primordials on l'ac-
tivitat econômica de Felanitx es , fa-
ria costat per tal de recuperar-se del
centralisme que exerceix Ciutat.
Com per tota la Part Forana, per al-
tra banda.

TAL COM SONA
Una vegada més les promeses elec-

torals no s'han complert. Els anys
passen depressa i la revisió del Pla
que, segons els terminis establerts,
s'havia d'acabar l'any 82, es encara
a mitjan camí. Però s'han de veure
les conseqüències d'aquesta situació,
que en llenguatge de subdirectors
s'anomenaria un impasse. Una situa-
ció que, repetim, ha estat creada pel
propi Ajuntament. Per?) el que es
mes greu i preocupant es que du-

rant aquest període de revisió s'han
continuat concedint les llicències
d'obres demanades sense tenir en
compte si s'ajustaven a la revisió del
Pla o no. Ja estam que en el cas d'o-
bres menors es normal, pert) no ho
es en el cas d'obres majors. I pre-
cisament avui per avui a Portoco-
lom i a Cala Ferrera es construeix a
les totes. La política urbanística es
clara: en Hoc d'adaptar els interes-
sos particulars als públics, expres-
sats aquests en una llei urbanística
(teòricament), s'adapten els interes-
sos públics als privats, i així, el que
es fa es esperar que tots els particu-
lars d'influència hagin construït (le-
galment o illegal, que no ve d'ac)
a fi d'ajustar la revisió del Pla, que
s'ajorna i s'ajorna, a la realitat.

CONCLUSIONS

Reconsiderem. L'any 80 s'inicia
una revisió del Pla General d'Orde-
nació Urbana de Felanitx. Es fixa
com a termini de realització l'any
82. Pere) per a oferir més llargues
mans als interessos particulars, cla-
rament especulatius, s'ajorna l'apro-
vació del nou Pla.

En cosa de dos anys Cala Marçal
s'ha vist invadida per no sé quants
blocs d'apartaments monstruosos.

No se pensi que l'aprovació d'un
PGOU nou ho arreglaria tot. Basta
considerar que els mateixos que to-
leren i fomenten la destrucció eco-
lògica i estètica (perquè es també
una qüestió d'estètica: construir
blocs d'apartaments de quatre plan-
tes a una trentena de metres de la
mar es engegar els turistes), són qui
ha d'aprovar el nou Pla. Davant da-
vant ja en coneixem alguns aspectes
d'aquest PGOU que s'elabora i ens
consta que aspira a convertir-se en
la plasmació legal d'un desastre eco-
lògic i urbanístic al terme de Fela-
nitx i, en especial, de la zona cos-
tera.

Nicolau Barceló

del GOB-Felanitx

Coses d'Es Port
Festa de Carnaval

Corn informarem la setmana pas-
sada el proper dia 2 de mare a les
8 del vespre a «La Ponderosa», se
farà una festa de darrers dies. Se po-
drà sopar i Huh els disfressos que
cadascú, segons les seves possibili-
tats, saber i manyes s'haurà prepa-
rat. Hi haura premi pel participant
més original.

Cada ticket d'entrada (que se pot
adquirir al Bar d'Es Moll) dura un
número que servira per entrar en el

sorteig d'un xotet, ensaïmades i al-
tres coses.

Esr .:am la participació de la

gent; així ens anirem coneixent, bal-

dament anem disfressats. La part

musical anirà a càrrec de l'orques-

tra MACAO.

Junta General
El proper dia 10 de març tendrem

junta general, que si no hi ha res de
nou se farà a la «Pensión Cesar», a
les 9 en primera convocatòria i a les

9'30 en segona, baix el següent or-
dre:

1 Renovació de la Junta
2 Estat de comptes
3 Projectes fets i per fer
4 Precs i consultes

Vos hi esperam.

Gent d'Es Port
Febrer 84

CACHES DE
SEGUNDA MANO
En el mercado Nacional

OcasiOn Renault.
encontrará coches zt elegir
Cuire tmlas las
modelos y precios.

Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Esp tiol-R. Sociedad x2 x x2 1x2
Valencia-Cádiz	 1	 1	 2 lx
Málaga-Zaragoza	 x2 1 2 x 1
Bctis-Salamanca	 1	 1	 1 2 1
Vallad.-At. Madrid	 x2 x X 1x2
Gijón-Sevilla	 1 	lx	 x 1
Murcia-Osasuna	 1	 1	 1 2 1
At. Bilbao-Mallorca 1	 lx 1	 1
Coruña-Bilbao At.	 x2 lx x 1
Santander-Hercules lx lx 1 	1 x2
Linares-Las Palmas x2 x 1 1
Elche-Castilla	 lx 1 2 lx 1 x2
Algeciras-Huelva	 lx lx lx 1
Castellón-Celta 1 lx x2 lx

Primera columna: 256 apuestas.
Segunda columna: 256 apuestas.
Tercera columna: 64 apuestas.
Cuarta calumna: 324 apuestas.

Patrocina

Autocares GRIMM S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis

Tel. 581135-580246 FELANITX

Buzones, papeleras
EXPoSICION Y YENTA:

ANDRES VADELL
Ma i, 60 - Tel. 380359

NATURALESA I SOCIETAT

Estratègia urbanistica

Presentació a Felanitx de la
Fundació per la pau

Qué és?
Quan neix?
Objectius?

Divendres dia 2 a les 7 del capvespre al
saló d'actes ds «Sa Nostra».

Projecció del film
«Si estimes aquest planeta»

Organitza G.O.B. - Felanitx

Reparación y

venta de

persianas

venecianas

En coches usados
RENAULT

Ilene su ocasión.




