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Amb motiu de la cursa atlètica
de les festes de Sant Agustí, l'Ajun-
tament vol retre homenatge als at-
letes felanitxers que més han desta-
cat aquesta temporada 84-85, encap-
çalats per Antoni Peña per la seva
gran campanya, de la qual ja estan
vostès informats, i a la que sobre-
surten el triomf en el Campionat
d'Espanya Escolar de 3.000 m. Ili-
sos i el quart Hoc en el Nacional
de Camp a través Escolar.

A mês de la placa que oferirà
l'Ajuntament a n'En Toni Perla tam-
bé seran distingits tots aquells at-
letes quo a nivell individual han
aconseguit qualque campionat de
Mallorca o de Balears.

La relació, per ordre alfabètic,
molt amplia com poden observar,
és la següent:

Sebastià Barceló, J. Antoni Beas,

Tomats a la molsa

La unitat m'am
Quan encara no hem tastat ni tan sols això de la uni tat duanera i del

Mure comerç en la Comunitat Econòmica Europea, ja se'ns ofereix, al
més alt nivell, un nou invent comunitari: la unitat política d'Europa.

No resulta gens dificil, als països d'economia capitalista, posarse
d'acord per trencar fronteres econòmiques i deixar tot l'occident europeu
sota el signe del lliure canvi. Tanmateix aquest ideal no és nou a Europa
i si s'ha aconseguit ha estat, entre altres raons, perquè els interessos de
les multinacionals ho demanaven.

Però la qüestió de la unitat política ja resulta una mica més compli-
cada. Cert és que no s'ha arribat encara a un acord definitiu i és ben
probable que, si s'arriba a qualque conclusió, sols sigui d'una forma
parcial o a molt llarg termini. Tot es queda, ara per ara, en molt bones
intencions i en paraules també molt ben intecionades. L'ideal d'alguns
països, suposadament capdavanters en això de la unitat europea, ha arri-
bat fins el punt de demanar una real unificació del vell continent, això
si, deixant ben clar que aquesta futura o possible unificació es dura a
terme sense ferir els sentiments nacionalistes dels estat-nacions que for-
men la Comunitat Europea. No resulta estrany que fins i tot aquells que
pretenen una unificació d'Europa intentin deixar ben clar que, malgrat
tot, el que es tracta és de crear una federació d'estats integrats a una
entitat supra-estatal (i no supra-nacional), sense ferir el sentiments nacio-
nalistes que cada estat s'ha preocupat ben 136 de crear del segle XVIII
ença; i és que no es tracta de tirar dos-cents anys de feina per la
finestra...

En tot cas, deixant susceptibilitats de costat, és ben probable que
no s'arribi a aquesta unitat, per?) també és molt probable que es pugui
arribar a una certa unificació de criteris en política sectorial. Si a hores
d'ara els ministeris d'agricultura, ramaderia, pesca, economia, indústria
i fins i tot hisenda de cadascun dels països-estat que formen la C.E.E. es
troben compromesos en una política econòmica -que els afecta a tots i,
per tant, estan d'una manera o altra coordinats amb la mateixa feina, no
seria gens estrany que altres ministeris arribassin a coordinar-se en una
tasca general, com per exemple els de sanitat, educació, obres públiques,
transports, cultura i, fins i tot, govern interior. Per qüestions de caracter
militar ja existeix l'OTAN, tot i que, d'una temporada ença, alguns països
europeus intenten ressuscitar una organització militar estrictament euro-
pea que ja existeix, per?) que és del tot inoperant.

seva, els ajuntaments, amb esperit
consernblant, cercaven cobrar les
taxes i els imposts corresponents i
no frissaven gens d'assumir respon-
sabilitats que s'havien de traduir
en esforços i despeses de manteni-
ment.

La situació actual podria resumir-
se així: Els promotors (ens referim
als de les urbanitzacions iniciades
fa uns deu, quinze o més anys)
varen vendre els solars a uns preus
que ara ens semblen irrisoris i han
anat deixant de complir els seus
compromisos; per això hem vist
com a poc a poc s'ha anat deterio-
rant l'aspecte general que presenta-
ven les urbanitzacions en un prin-
cipi. Per posar uns exemples, ens
podem referir a l'estat de les ins-
taHacions elèctriques comunals, a
l'asfaltat dels carrers, zones verdes
abandonades, etc.

Els residents, que varen pagar
fins a dobler i malla els drets d'edi-
ficació i que paguen cada any la
contribució urbana corresponent, se
senten perjudicats quan comproven
que tais serveis ni min prestats pels
promotors ni assumits per la cor-
poració local.

Estant així les coses, i en la pers-
pectiva que dòna tot aquest procés,
sembla lògic que l'Ajuntament, de
cara a les noves urbanitzacions, no
hi hauria de concedir permisos
d'obres mentres no n'hagués rebuda
la corresponent infraestructura en

(Passa a la pàgina 5)

Més enllà de tot això és dificil que es pugui arribar. Europa, el vell
continent, ha passat massa anys destruint nacionalismes i creant nacions-
estat o estats-nacionalistes, jerarquitzant els països i donant hoc a fòbies
de tota casta, i és del tot dificil arribar a creure que tot això es pugui
oblidar en qüestió d'un parell d'anys. També es dificil imaginar que els
països-estat-nació d'Europa estiguin disposats a renunciar a la seva perso-
nalitat històrica i al seu destí universal en benefici del projecte supra-
estatal que suposa Europa Unida, o que en tot aquest magne projecte es
puguin posar d'acord les ideologies que ara governen els països europeus
i que van del conservadorisme a la social-democracia.

Per ara ja ens han deixat caure això de l'Europa Unida, de donar
existència a un projecte d'unificació europea, idea, en el fons, meravellosa
però de continguts encare no gaire clars. I dic no gaire clars perquè no
deixa de ser sorprenent que països tradicionalment centralistes,  països-
estat-nació europeus, vull dir, siguin ara capdaventers en aquest projecte
universalista que, d'una manera o altra els europeus suposa renunciar al
seu tarannà. A no ser, clar esta, que aquests països centralistes vulguin
aprofitar l'universalisme de la idea d'Europa per ofegar els moviments
nacionalistes que reviscolin en el seu propi territori, perquè no hem
d'oblidar que el projecte d'Europa és un projecte dels Estats, On les
nacions europees, aquelles que es troben integrades en un estat supra-
nacional que no les representa necessàriament, no hi.tenen cabuda..

RAMON TURMEDA

Mateu Bennasser, M.. Antònia Cal-
dentey, Pere Joan Fullana, Joan Ga-
llardo, Sebastiana Gamundi, Alfon-
sa López, Catalina López, Margali-
da Llaneras, Marisol Martin, Ger&
nima Martorell, Bernat Mas, Maria
Monserrat, Bernardi Monserrat, Pi-
lar Obrador, Margalida Obrador,
Mateu Obrador, Maribel Obrador,
Toni Peña, Francesca Roig, Lázaro
Sanchez, Francesca Sbert, Margali-
da Sureda, Apollemia Valladolid i
Andreu Vicens.

INSCRIPCIONS

Totes les persones que hagin de
prendre- part a la <'Carrera Sant
Agustí» hauran de formalitzar la
seva inscrpició a l'Ajuntament del
19 al 23 d'agost, de les 19 a les 21
tiares.

les urbanitzacions. 1
Entre les mottes qüestions que se

susciten quan parlam del Port, n'hi
ha una de ben destacada, no resol-
ta satisfactòriament. Ens referim
a les tu\banitzacions.

No 4rn d'ignorar els aspectes
positius \de les urbanitzacions. Per
una banda, possibilitaven que se
convertis en realitat la iHusió de
molts de felanitxers (i també de
gent de fora) de tenir una segona
residência a la vorera de mar. Tarn-
bé es cert que han generat llocs
de treball al llarg d'una bona sèrie
d'anys.

A Portocolom, de vint-i-cinc anys
ença, hi han proliferat, les urbanit-
zacions, cosa que ha provocat un
creixement insospitat.

Ara fa uns trenta anys, quan
s'iniciava allò que després s'havia
de convertir en el «boom» turistic,
les iniciatives d'urbanitzar solien
trobar una acollida molt bona
de part dels ajuntaments, que els
donaven tota casta de facilitats i
n'cxigien molt poc. Eren temps
d'eufòria, d'imprevisió i pocs mi-
raments i així arribarem als resul-
tats que avui tenim a la vista.

No hem d'oblidar que darrera
una urbanització sempre hi ha
hagut un afany especulatiu, és a
dir, de guanyar un duro fàcil. Els
promotors volien vendre solars i
cobrar-los, sense preocupar-se gaire
dels problemes adjacents. Per part
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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 lm
9,30 y 20,30 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
'7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20„15 h.

Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las 7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 y 20,45 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 a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Gayá-Melis
Jaime Rotger
Jaime Rotgér
Francisco Piña
Francisco Piña
GayA-Melis

TELRFONS D'IN'rERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Semi d'Urgències	 580254
Martha Civil	 580090
Bombers	 581717
Serval de grua:
Tel. De día 581385. Noche 554506

Margalida Gelabert Sagrera
(Sa dona d'Es Mestre Prohens)

va morí a Felanitx, el dia 10 d'agost de 1985, a 85 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

All cel sia

El seu espôs Jaume Prohens Truyols; fills ApoLlemia, Rafel, Maria i Margalida; fills politics
Soledad López, Joan Nadal i Bartomeu Nicolau; nets i els altres familiars vos demanen que enco-
maneu la seva Anima a Dén.

Casa mnirtuória: Carrer des Sol, 4-2on. 

FELANITX   

FILA NITX
SC 111.l1111/10 de an , Goie.t.11 IC/Cake
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pnEcio DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
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Ayuntamiento
th Falanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del articulo
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.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado cija 1,
tomó los siguientes acuerdos: con
Ia asistencia de todos sus miem-
bros a excepción de D. Antonio
Nadal.

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó por unanimidad una
relación de cuentas y facturas por
un importe total de 1.458.705 Pts.

Se aprobó por unanimidad la
Cuenta de Administración del Patri-
monio correspondiente al Ejercicio
de 1984.

Se accedió a la solicitud del De-
legado de Personal de los Servicios
Especiales interesando la realiza-
ción de la jornada intensiva duran-
te los meses de verano, hasta el 15
de septiembre.

Se aprobó el calendario de vaca-
ciones del personal de oficinas.

Se denegó la solicitud a D. Nico-
lás Oliver Garau interesando el pa-
go de la tasa por una licencia de
obras.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de instalación de un taque de G.L.P.
en terrenos del hotel Club Belsana
de Porto-Colom.

Se informaron favorablemente las
peticiones de D. Luis Juliá Ferrer,
en representación de Ca S'Aviador,
S. A., Cala Brafi, S. A. y Ca's Caça-
dor, S. A., para la construcción de
viviendas rústicas en terrenos de
Cala Brafi.

Se concedieron licencias de obras
menores a D.a Micaela Barceló Tro-
bat, a D. Jaime Munar Prohens, a
D.a Francisca Monserrat Massot,
a D. Guillermo Nicolau Sitjar, a
D.a Barbara Obrador Pins, a D. Fran-
cisco Barceló Manresa, a D. Jose
Luis Dotti, a D. Francisco Grimait
Adrover, a D. Juan Obrador Arti-

gues y a D. Gaspar Bonnin Forteza.
Se concedió licencia a D. Fran-

cisco Verger Canals para construir
un nuevo edificio aislado en solar
n.° 117 de la Urb. de Ca's Corso
de Porto-Colom, con una tasa de
166.800 F!ts.

FelanitX, a 5 de julio de 1985
El Secretario 

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 8,
tomó los siguientes acuerdos: con
Ia asistencia de todos sus miem-
bros.

Se acordó por unanimidad devol-
ver la fianza a D. Bartolomé Julia
Rosselló como adjudicatario de la
explotación de Cala Sanau, ario 1984.

Se acordó la Jubilación Forzosa
del Guardia Municipal D. Simón
Adrover Garí, con fecha 18 de agos-
to próximo.

Se informó favorablemente la ins-
talación de un tanque de G.L.P. en
terrenos del Hotel Belsana de Por-
to-Colom.

Se informó favorablemente la ins-
talación de un taller de marmolería
en local ubicado en la carretera de
Porto-Colom.

Se accedió a la solicitud de don
Antonio Perelló Oliver interesando
autorización para la colocación de
un letrero luminoso en inmueble
del carrer de S'Abeurador.

Se acordó realizar una mejora de
un tramo de la red de alcantarilla-
do de Ia calle Zavellá, contratando
dichas obras con Aglomerados Fe-
lanitx, S. A.

Se concedió licencia para obras
menores a D. Antonio Amores Mo-
lina, a D.a Coloma Más Valens, a
D. Eugenio Crespo López, a D. Juan
B. Boyer Company, a D. Juan E.
Font Nicolau, a Industrias Cárnicas
Obrador, a D. Tomás Sansó Vives
y a Francico Grimait, S. A.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obra autorizadas.

Se concedió licencia a D. Jose
Amorós Santana para construir un
nuevo edificio de una sola planta
en solar n.. 43 de la Urbanización
Lafe de Porto-Colom, con una tasa
de 34.580 Pts.

Finalmente, dada cuenta de que
Ia Consellería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio ha remi-

tido dos letreros con la indicación
«Centro Villa», se acordó pedir a
dicha Conselleria que los sustituya
Pot- otros con la leyenda «Centre
Ciutat», tanto por el hecho de no
ser Felanitx villa sino Ciudad, como
por la necesidad de concordar con
Ia normalización lingüística verifi-
cada en la señalización viaria ciu-
dana. 4*

Felanitx, a 15 de julio de 1985
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

pgre Atsquida Obrador
—

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia
22, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se firmó el acta de la misma se-
sión por quedar extinguida la Co-
misión Municipal Permanente.

Felanitx, a 23 julio 1985.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

PARTICULAR VENDE, Talbot 180
PM-S. Buenas condiciones.
Inf.: C. Santueri, 62. Felanitx

VEND() CASA C,ENTRICA, de 3
plantas en Felanitx. Aceptaría
como pago apartamento en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 296310

PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.

APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.

CHALETS ADOSADOS Urb.
La fe.

Directamente del
constructor

Facilidades hasta 20 años.

DESDE :3.300.000

Tel. 575113 - 581749 - 575880



FELANITX

Ramon Lin11 a través dB dos amics
Al llarg de la meva vida he tingut la sort immensa de tenir dos amics

excepcionals, verament enamorats de la grandesa aclaparadora de Ramon
Llu11. L'un exaltat, poc amic d'esmenes i retocs, l'altre reposat, meticulós
i reflexiu, ambdós de cor obert, orfebres de la paraula i d'una singular
delicadesa espiritual aparellada d'un culte fervent a l'amor: El Felanitxe-
ríssim Mn. Bartomeu Barceló i Joan Mascaró i Fornés de Santa Margalida.

He tingut la joia d'escoltar-los i d'assoborir llurs cartes i escrits, sem-
pre reconfortants, amb tal veneració i afecte que sense adonar-me a més
de rebre una forta carrega de llum han despertat en mi un veritable amor
per a les nostres lletres.

Mossèn Barceló, poc abans de morir-se i com a pressentint el seu
traspàs escrigué un bell poema que va tenir la gentilesa de dedicar-me:

AL COR ABRANDAT D'EN RAMON LLULL

Trescant la vinya i el fonoll
humil, jo Recto el meu genoll
per tu, Amic, Ramon lo foll.

Damunt ma vida que ja expira
encén del tot —amb una espira
de foc d'amor— la meva lira

que em fa rimar, impacient,
el gran amor que per tu sent,
poeta i sant de front fulgent.

Amb fam i set d'apostolat
morir jo pugui al teu costat
a dins l'abraç del Triple Amat!!

Temps després Mascaró en una de les seves cartes parlant de Mn. Bar-
celó i de la seva obra poètica em deia: «Fa un moment rellegia alguns
poemes que ell us va dedicar dins una tan única amistat i jo hi trobava
noves ressonàncies de pura poesia. El dedicat a Ramon Llull és el que
m'arriba més al cor», i afegia: «Fa poc que considerant la grandesa uni-
versal, còsmica del Llibre de l'Amic e Amat, m'agradaria escriure el que
jo sent i comparar-lo amb visions de l'Orient».

Precisament l'any 1934, al número extraordinari de «La Nostra Terra»
dedicat a Ramon Llull, commemorant el VIIè centenari del seu naixe-
ment, hi aporta el seu tribut publicant un interessantíssim article titulat
«L'Orient i Ramon Llu11», on assenyala curioses coincidències de la seva
mística amb el misticisme de l'Islam i amb el de l'India i d'idees i frases
del gran pensador amb les d'algunes obres orientals, principalment Indies,
si toé puntualitza que aquestes relacions i coincidències no minven la seva
extraordinaria grandesa. «Les floi d'amor creixen en diverses èpoques i
en diverses terres i malgrat llurs semblances són diferentes. Cap místic
del món ha dit paraules que més semblants siguin a les del mateix Jesús:
«Si vosaltres, amadors, volets foc, venits a mon cor e encenets vostres
llànties», i l'aspiració mística mai no s'ha expressada més bellament que
en les paraules de poesia puríssima del nostre gran Ramon —«Dix l'amic
a l'amat: Tu qui umples lo sol de resplandor, umple mon cor d'amor».

Per altre part, Mn. Barceló en homenatge al VII centenari d'En
Ramon Llull presentà un poema admirable «L'odisseus del Crist» als Jocs
Florais de Blanes, obtenint el Premi Joan Estelrich.

La gran estima i admiració per Ramon Llull de Mascaró i Barceló no
és solament pel seu gojós misticisme, sinó també per la seva fidelitat al
verb pairal que amb magnificència i amb summa bellesa tan amunt sabé
enlairar.

Mai no han oblidat que la pujada qualitat literaria de l'obra de Ramon
Llu11, tant pel pensament que la informa, com per la llengua catalana que
adapta i sotmet a les exigències d'expressió del seu esperit i que literà-
riament en ell comença i en ell arriba a perfecció complida, és en tot
moment un vertader miracle, ja que cap altre escriptor de la nostra terra
i de la nostra parla ni en la vigorosa personalitat dels seus pensaments,
ni en l'arden t esclat d'amor,ni en puresa ni elegancia no han pogut encara
igualar la seva prosa.

Podem estar contents i agraïts de tenir un Ramon Llull que ens ha
donat un idioma literari i d'uns conreadors com Mn. Barceló i J. Mascaró
que han procurat mantenir-lo, perfeccionar-lo i enriquir-lo, ja que és el
millor tribut que es pugui retre al seu poble, car, com deia precisament
Goethe, «la llengua és l'últim reducte de l'esperit d'una nació i el gatge

més ferm de la seva supervivència».

Flanitx, 6 d'agost de 1985
Joan Maimó

AL
DIRECTOR..., I

ALS DEL GOB
Companys del GOB, jo som un

home del camp, que estic comple-
tament en contra de l'actual civilit-
zació humana respecte de les ma-
quines modernes, fabriques, basti-
ment de grans ciutats, construc-
cions per la vorera de mar, exter-
mini de boscos i garrigues, fabrica-
ció d'armes de foc i nuclears... Amb
una paraula, estic en contra de tot
el que sigui perturbació, destrucció
i degradació de l'ecosistema per
part de l'home civilitzat.

Pere, per desgràcia, tot això que
he dit de cada dia va en augment
i els principals culpables són: el
petroli, les destructives idees de
l'home d'avui anomenades «avanços
tecnològics», l'excés de turisme que
es rabeja contra l'ecosistema... i
també, ja ho crec, els devastadors
de la nostra MARE NATURALESA
anomenats caçadors, als quals vo-
saltres (el GOB) fèreu referència a
un escrit d'aquest setmanari a l'edi-
ció corresponent al passat 13 de
juliol, intentant, no per primera
vegada, aficar-los dins el cap que
estiguessin alerta del que cacen,
quant i com cacen. Estic molt
d'acord com descriviu els caçadors
d'avui en dia. També vos don l'en-
horabona per l'homenatge que ren-
diu a les falcies i altres ocells de
la nostra contrada. També passa
de veritat que l'excés d'interven-
ció de l'home damunt la naturalesa
no tan sols va en perjudici d'ell
mateix, sinó que també perjudica
tot l'ecosistema on actua.

Ara bé, segons les meves idees
d'home del camp, el que passa es
que hi ha massa criatures humanes
arreu del món, i això per quê? Molt
senzill:

L'home s'ha anat fent el depreda-
dor major sens que ningú el caci
a ell, i quan l'home va descobrir
que no hi havia criatura animal
que se li contraposas, va començar
a apoderar-se de la naturalesa, fins
el punt que ja quasi no queda na-
turalesa.

Així que el fill de la naturalesa
que abans es comportava i caçava
com qualsevol altra criatura animal,
avui s'ha convertit en el principal

-gairebé únic destructor de la se-
va pròpia i única NATURALESA.
Aquest sofisticat destructor s'ano-
mena home o home-caçador.

I aquest home o caçador d'avui
no respecta cap tipus de Hei, ja
sien multes o castics. Segueix ben
tranquil el seu camí de destrucció.

La veritat, jo ja només hi veig
una solució perquè minvi la brutal
i excessiva caça dels animals que
no s'han de caçar ni poc ni molt
—com són totes les aus rapinyaires,
insectivores i menors de vint centi-
metres—, que són les fonamentals
per l'equilibri de l'ecosistema. La
solució seria —malgrat la consideri
gairebé impossible— que no es po-
guessin fabricar lloses, garbellets,
beurades, xarxes o qualsevol
de munició per armes, siguin de
foc a d'aire comprimit.

nestra Sta. Margalida
Vos salut! Sou' retornada
novament a la capella
i ho feis essent més bella
per bona ma restaurada.

Amb noltros tomau conviure
des d'aquest humil altar
i tal volta amb un somriure
que no puc jo destriar.

Altre temps la gent venia
a copsar el broll frescós
que rajàveu abundós
dins la gerra que s'omplia

i l'aigua llavors sonava
com alegre degotís
i el trespol sempre el tapava
un verdet llenegadís.

Ja fa temps, santa estimada,
no ragen aquells grifons
més vostra aigua soterrada
abasteix tots els racons.

Des del fons del vostre avene
beiu-nos amorosa
mostrant-nos sempre ufanosa
el raïm més primerenc.

Protegiu-nos Margalida
nostra vinya i fruiterar
encara que convertida
ara en santa de seca.

Porto-Colom, juliol I985
Tomeu Capó

El que vos dic, amics del GOB,
és que amb paraules s'arreglen
poques coses, el que necessita
nostra MARE NATURALESA avui
en dia, són fets per part dels natti-
ristes.

¡Coratge, doncs!
Toni Picamosques

PARETS SEQUES I DE MARES
Amic Tomeu:
Pujant es Collet a ma dreta han

donat «volquete» a cent catnionades
de marès blanc, i han fet una pare
tant meravellosa com a sa carretera
de Ca's Concos. A Santanyí, que te-
nen un batle de sa mateixa promo-
ció que es nostre, fan paret seca que
és lo 16gic allà on sempre hi ha
estada. Si segueixen així, al punt
vendran excursions de tot el món
per veure el terme més hermós, en
qiiestió de parets, del món.

Un marger aturat.

SUPERAVIT DE MISERIES
Sr. Director:
Hem llegit a aquestes dignes i

clarificadores pagines que enguany
hem pagat quaranta set milions
(47.000.000) de demés.

Noltros tenim un ganxo per pu-
jar palla (o lo que sigui) i mos fan
pagar més de quaranta duros (200
pessetes). Si aquests 47 milions de
superavit és tot de ganxos, trobam
que podrien suprimir aquest im-
post o suprimir els administradors
que no saben repartir tot el que
ens arrabassen (legalment) a tots
els que tenim ganxos que bequen
al carrer.

Associació d'amics ganxaires

PROFESORA DE EGB, DARA CLA-
, SES DE REPASO a partir de oc-

tubre, junto Colegio Juan Capó,
-C, Damento, 54
Inf.: En la misma dirección de

tunes a sAbado de 16 a 18 h.



Eco Ir

Pronto tendremos a tu disposición
Ia más completa gama en

Carteras y material escolar
CURSO 85-86

Papelería RAMON WE
Major, 25	 Tel. 580160

Autoservicio «TAURO»
CARNECERIA - CHARCUTERIA

OFERTAS
Zumos I.
Domestos
Byly (desodorante)è
Bloom (inserticida)
Queso «El Caserío»
Mistol I.
Azúcar Kg.

Encargue su polio al Ast

110
131
120
215

99
84
96

Tel. 581012
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Eis preis DMA de Palma

S'Estol d'Es Gerricó a Arenys
Dimecres passat a vespre varen

sortir cap a Arenys de Mar els
components de S'Estol d'Es Gerricó,
on restaran fins demà a vespre con-
vidats per l'Ateneu d'aquella pobla-
ció.

Els nostres 1 balladors actuaran a
Arenys dins el programa d'actes or-
ganitzats amb motiu del centenari
d'aquella entitat cultural i també
tenen prevista algruna sortida a po-
blacions de la mateixa comarca.

L'enrajolat de la Plaça d'Espanya
Es troba en una fase bastan avan-

çada la tasca d'enrajolat de la plaça
d'Espanya i tot fa preveure que la
reforma pot quedar llesta per les
festes de Sant Agustí.

Concert de Piano
Amb motiu de les Festes de la

Mare de Déu d'agost que se cele-
bren a la veina població de Campos,
airui, a les 21'30, està anunciat un
Recital de piano a càrrec d'Antoni
Piza Prohens i Na Francesca Arti-
gues Florit. L'acte tindrà lloc al
Convent de Sant Francesc de Paula
i està patrocinat per l'Ajuntament
de Campos i organitzat pel Centre
Cultural.

Coneixedors de les inquietuds ar-
tistiques d'amdõs paisans nostres,
esperam i desitjam que l'èxit els
acompanyi.

Olis de Coll Sotomayor a
«Sa Nostra.

El proper dissabte dia 24, coinci-
dint amb les • festes de Sant Agustí,
sera inaugurada una exposició de
pintura de l'artista Jose Coll Soto-
mayor.

Aquest pintor, que des de 1977 és
present amb la seva obra a la nos-
tra illa, ha muntat nombroses expo-
skions individuals a Mallorca, Ma-
drid i Sitges i ha pres part a mol-
tes de collectives tot arreu d'Es-
panya.

La mostra restara muntada fins
da 1 de setembre, a la sala d'art
de la Caixade Balears «Sa Nostra».

Asociación Balear de Apicultores
Se comunica a los socios, que la

cena bimensual de compañerismo,
tendrá lugar el próximo jueves dia
22, a las 8'30 de la noche en el res-
taurante «Ca'n Quirante» de Sant
Jordi.

• Habrá pase de videos con temas
de gran actualidad.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte dia 17, a les 10 del

vespre, a la capella de les Germa-
nes de la Caritat, hi haurà vigilia
d'Adoració Nocturna femenina.

de sociedad

	MMI•••nn•n111.1

ba D. Gabriel Roig Rosselló.

BODA

Dissabte passat horabaixa, al san-
tuari de Sant Salvador es varen
unir en matrimoni els joves Joan
Adrover Ramis i M.a Magdalena
Barceló Duran. Va beneir l'enllaç
Mn. Gabriel Rebassa, vicari de Fe-
Ian itx.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares D. Antoni Adrover Bar-
celó i D.a Catalina Ramis Valens;
D. Nadal Barceló Binimelis i doña
Joana Duran Duran.

Testificaren l'acta matriinonial, pel
nuvi el seu germa Antoni, els seus
cosins Catalina Blanco Mas i Josep
Lluis Forteza Artigues i Araceli
Marcos. Per la núvia, la seva ger-
mana Catalina, el seu fillol Barto-
meu Duran, la seva cosina Magda-
lena Barceló i Francisca Nicolau
Mesquida.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit al restaurant So'n Colom.

Enviam als novells esposos la
nostra més cordial felicitació.

NECROLÓGICA

Dilluns dia 5 va morir a Felanitx
a l'edad de 84 anys. després de veu-
re's confortada amb els sants sa-
graments, D.n Dolors Sagrera Va-
dell, Vda. d'Sbert. R.I.P.

Enviam la nostra condolência als
seus familiars i d'una manera espe-
cial al seu fill Jaume i a la seva
nera Isabel Monserrat.

Dissabte dia 10 entregà l'anima a
Déu a Portocolom, a l'edat de 85
anys, havent rebut els sagraments,
D.a Margalida Gelabert Sagrei-a,
Descansi en pau.

Enviam la nostra més sentida
condolència al seu espès D. Jaume
Prohens, fills Apollimia, Maria„ Ra-
fel i Margalida, fills politics i als
altres familiars.

Diumenge horabaixa descansa en
Ia pau de Déu a Felanitx, a l'edat
de 80 anys i després de rebre els
sants sagraments, D. Tomas Nico-
lau i Bordoy de Ca'n Galera. Al
cel sia.

rt

Hem rebut les convocatòries dels
Premis «Ciutat de Palma» 1985 en
Ilurs respectives modalitats, o sia:
Novella i Poesia, Pintura i Estímul
d'Activitats artistiques (beques d'es-
tudis) i d'Investigació (beques).

Pel que fa a NoveHa, el premi
esta dotat en 750.000 pessetes i el
termini d'admissió acaba el 29 de
novembre.

En Poesia el prerni es de 450.000
pessetes i el termini d'amissió es el
mateix que en Novella.

En Pintura el premi es de 750.000
pessetes (tema lliure) i l'admissió
d'obres sera del 2 al 14 de desem-
bre.

Estimul d'activitats artistiques:
Beca d'estudis a l'estranger que

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Antònia
Guasp, filla Maria Lluissa i gendre
Bartomeu Obrador.

consistirà en el pagament de viat-
ges a París i la quantitat de 150.000
pessetes destinades a despeses. Les
obres, amb indicació del procedi-
ment emprat en la seva realització,
s'hauran d'entregar entre el 2 i el
14 de desembre.

Investigació: Beca per subven-
cionar sis projectes d'investigació,
tres per a Humanitats i tres per a
Ciències. L'import de cadascuna se-
rà de 250.000 pessetes i els projec-
tes s'han d'entregar abans del dia
30 de novembre.

A la nostra redacció disposam
d'aquestes bases que posam a la
disposició de qui vulgui consultar-
les.

VENDO SOLAR en Urbunización
LA FE 1.000 m2.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

INFORMACIÓN LOCAL

Dolors Sagrara Vadell
Vda. de Mateu Sbert

va morir a Felanitx, el dia 5 d'agost de 1985, a 84 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

El seu fill Jaume; flua política Isabel Monserrat Vaguer; néta M.» Dolors Sbert Monserrat;
germit Bartomeu (ausent); germanes politiques, nebots, eosins i els altres parents vos demanen que
encomaneu la seva ?mima a Déu.

Casa mortuòria: C. Castellet, 9
DE VIAJE

Procedent de Santo Domingo arri-
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Cronicó Felanitxer
Apèndix

per Ramon Rosselló

1501, 18 gener.—E1 rei Ferran concedeix el benefici, església, cases i
terres de Miramar a Miguel Prats, vacant per la defunció del prevere te-
lanitxer Bartorneu Caldentey. (ACA)

1502, 25 gener.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Romeu Sabet. (ACA)
1502, ,25 maig.—Joan Bordoy d'Horta i mestre Antoni Caldentey, ci-

rurgia, menen una causa o qüestió. D'altra banda, Antoni Gaià, de Fela-
nitx, sorti de les presons de Ciutat i anà directament a la presencia del
Rei, querellant-se contra el lloctinent general del Regne de Mallorca.
(ACA)

1504, 8 febrer.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Guillem Mesquicla.
(ACA)

1504, 26 juny.—E1 Rei concedeix l'ofici de portador de cartes de Fela-
nitx i Santanyí a Pere Salamanya, vacant per defunció de Bernat Casal-
daguila. (ACA)

1505, 20 gener.—E1 Rei nomena balle de Felanitx Onofre Ferrandell.
(ACA)

1506, 7 mare.—Els teixidors de Ili d'Inca, Sineu i altres viles de Ma-
llorca menen causa contra el sobreposats dels teixidors de Ciutat. (ACA)

1559, 11 abril.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Joan Jordi. (ACA)
1560, febrer.—Frederic Cos i el seu germa Joanot Cos tenien, res-

pectivament, les castellanies d'Ajató i Sautueri. Frederic s'ha distingit a
a Ciutadella prestant serveis reials posant orde després de l'assalt i sa-
queig del turc. (ACA)

1560, 24 maig.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Bernat Valls. (ACA)
1560, 1 setembre.—EI Rei concedeix l'escrivania de la Cort de Fe-

lanitx a Bartomeu Artigues, vacant per defunció d'Andreu Gaia. (ACA)
1560.—El Rei ha demanat al Papa un jubileu i indulgències perquè

les almoines servesquin per a rescatar als captius de Ciutadella, presos
a Constantinoble. Dia 29 de gener de 1561 es anunciada a tots els batles
i oficials del Regne de Mallorca la butla de croada concedida pel Papa.
(ACA)

1562, 20 març —ElRei escriu al capita general de Mallorca dient que
els ferrers de les vile; -es queixen contra els sobreposats dels ferrers de
Ciutat perquè els fan pagar, cada any, 8 sous i 8 diners a cada un, sense
que tenguin tal obligació de pagar. (ACA)

1562, 6 agost.—El Rei nomena batle de Felanitx Antoni Artigues.
(ACA)

1565, 7 abril.—E1 Rei nomena batte de Felanitx Antoni Mesquida.
(ACA)

1566, 3 abril.—E1 Rei nomena batte de Felanitx Joan Mesquida.
(ACA)

1567, 13 maig.—E1 Rei atenent l'ofici de castellà de Santueri es va-
cant per óbit de Joan Cos, ara ti concedeix a Ramon Cos, fill del seu
germa Frederic Cos. (ACA)

1567, 5 maig.—EI Rei nomena batle de Felanitx Joan Obrador. (ACA)
'1568, 21 abril.—E1 Rei nomena batte de Felanitx Joan Obrador. (ACA)

1569, 1 abril.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Joan Tauler. (ACA)
1583, febrer.—Es penitenciat pel Tribunal del Sant Ofici de la Inqui-

sició de Mallorca el felanitxer Joan Huguet, de 48 anys d'edat, perquè
flastomava contra Deli durant el joc; li fou imposada pena pecuniaria de
25 ducats i altres penes espirituals. (I)

1583, febrer.—Es penitenciat per la Inquisició de Mallorca Joan Calvó,
natural de Muro, habitador de Felanitx, perquè havent eatat fet un collar
per posar a una imatge de la Verge Maria de l'església, en féu befa dient
que aquella imatge no era «más de un pedazo de madera hecha por
manos de hombres». (I)

1583, 12 mare—El Rei concedeix privilegi a tots aquells que planta-
ran vinyes en el Regne de Mallorca dins sis anys, seran exempts de pagar
delmes durant quinze anys. (RP)

1583, 20 maig.—Jaume Berga i Pere Jeroni Nadal, ciutadans, lloguen
a Alexandre Barrincello, cirurgia, el delme del bestiar, forments i safra
de la cavalleria dita La Galera, del terme de Felanitx. Es reserven el
cens de diners, lluïsmes, fadigues, corral i cens de gallines. Per preu de
205 lliures. (GS)

1584, gener.—E1 procurador reial nomena lloctinent seu a Felanitx
Pere Ramon. (RP)

1584, abril.-8s penitenciat per la Inquisició de Mallorca Salvador
Riera de Manacor, perquè essent casat amb Gabriela Vilasclar de Felanitx
i essent aquesta viva, va contreure nou matrimoni amb una ciutadana. (I)

1585, juny.—Ês penitenciat per la Inquisició de Mallorca Onofre Ma-
cip, habitador de Felanitx per mal parlar i sobretot en coses referents
al sexe. (I)

1587, octubre.—Es penitenciat per la Inquisició de Mallorca Antoni
Adrover de Son Caselles (Quelles), de 25 anys d'edat, perquè digué «que
tener cuenta carnal con mugeres no es pecado». (I)

Ayuntamiento de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-

mula en cumplimiento del art. 82
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Cornu-
nitat Autônoma de Balears y al Go-
bierno Civil, de su publicación en el
tablón de edictos de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.

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

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se aceptó el recurso de reposición
presentado por D. Francisco, Anto-
nio y D. Juan Grinaalt Obrador, con-
tra acuerdo denegatorio de licencia
de obras para la construcción de
un edificio en la Avd. Tamarells de
Porto-Colom, acordándose asimis-
mo conceder la licencia solicitada.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe to-
tal de 12.182.427 ptas.

Se dió cuenta del escrito de la
Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia sobre obras
de mantenimiento en la Escuela de
c./ Rocabertí.

Se dió cuenta del escrito de la
Delegación de Gobierno sobre segu-
ridad en playas, piscinas, etc., acor-
dándose oficiar a la Cruz Roja del
Mar en el sentido de *solicitar la
creación de una unidad de Socorro.

Se acordó solicitar del Conseil In-
sular papeleras metálicas de color
verde y con doble pie para la zona
verde pública de Cala Ferrera.

Se aprobó la certificación n.° 4
de obras de ampliación del Cemen-
terio Municipal.

Se aprobó la certificación n." 1 de
Ias obras de construcción de unos
servicios en el Parque Municipal.

Se acordó agradecer a D. Jaime
Mir por el arreglo de la estatua de
Santa Margarita, realizado reciente-
mente.

Se concedió licencia a D. Antonio
Vaguer Rigo, para construir un al-
macen con cubierta ligera en solar
n.° 195 de Ca's Corso de Porto-Co-
lom, con una tasa de 13.062 ptas.

Se concedió licencia a D. Jose Gó-
mez Murillo para la legalización de
las obras de construcción de una
vivienda en camino viejo de «Sa
Mola», con una tasa de 33.995 ptas.
y una sanción de 67.990 ptas.

Se concedió licencia para obras
menores a D. a Catalina Pifia Foyedo,
a D. Jose Vaguer Antich, a D. An-
tonio Vicens Massot, a D. Vicente
Blanco Miró, a D. Juan Manresa
Mascaró, a D. Gabriel Monserrat
Monserrat, a D. Pedro J. Abu Adro-
ver, a D. Sebastián Huguet Filiputti,

1588, octubre.—Es penitenciat per la Inquisició de Mallorca Salvador
Ferrer de 19 anys d'edat, perquè «hablando de yr a la casa pública a tener
parte carnal con mugeres i diciéndole que de los tales los diablos haçían
fiesta, él había respondido: antes los ángeles cantan». També fou acusat
que essent dins l'església «tenía miedo y mirando a unas ymágenes de
Nuestro Señor Jesucristo puesto en la cruz y de otros santos tenía la
ballesta parada y que si alguna de las ymágenes se moviera, se la soltara,
y de que haciendo burla de la ymagen de Sancta Margarita la llamaba
Sancta Barbarroja». La pena que li imposaren fou: «vela, mordaça, una
civadera de paja al cuello», desterrat durant tres anys. Tingué set testi-
monis en contra, per?) ell, en sa defensa, volgué provar que s'engatava
sovint. (I)

a D. Pedro Gomila Gomila, a D. Pe-
dro Antich Caldentey, a D. Antonio
López Cano, a D. Antonio Corraliza
Arenas, a D. Manuel Blanco Córdo-
ba, a D. Francisco Xifnelis Albons,
a D. a Margarita Soler Bennásar.

Sc concedió un nuevo plazo a D.
Lorenzo Obrador Rosselló para ter-
minación de obras autorizadas.

En el turno de ruegos y pregun-
tas, a propuesta de D. Cosme Oli-
ver y tras la preceptiva declaración
de urgencia, se acordó por unanimi-
dad expresar la gratitud de esta
Corporación para con Bartolomé
Artigues Febrer por la labor musi-
cal realizada en pro de la música
de Felanitx.

A propuesta de D. Bartolomé Cer-
dá, y tras la preceptiva declaración
de urgencia, se acordó por unani-
midad consignar la cantidad de
30.000 ptas. para el pago del trans-
porte de piedras, desde la carrete-
ra de So'n Mesquida hasta la carre-
tera de C'as Concos a Santanyí,
para la construcción de pared seca
en esta última.

A propuesta de D. Francisco Adro-
ver, y tras la preceptiva declaración
de urgencia, se acordó por unanimi-
dad adquirir 2 columpios y 2 ban-
cos para un solar de propiedad Mu-
nicipal destinado a Zona Verde Pú-
blica en Cala Ferrera, así como
hacer efectivo el pago de la mis-
ma.

Felanitx, a 22 de julio de 1985.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Ia rodella...
(Ve de la pelgina /)

les condicions exigibles.

El primer ajuntament democratic

ja se va plantejar aquest problema,

però la veritat es que, a hores
d'ara, ni hi ha hagut voluntat poll-
tica d'arribar a una solució ni capa-

citat per a arribar-hi. Els afectats,
a través de les associacions de veïns,
han expressat repetidament les se-

ves queixes. No hi ha dubte que la

situació, a la llarga, ha de causar

perjudicis a la bona imatge del
municipi. I no serveix d'excusa dir
que a bona part dels nobles de

Mallorca se repeteix el fenõmen.

Vostès diran: ¿Què se pot fer

davant una situació com aquesta?
Intentarem respondre-hi la setmana
que ve.

Pirotècnic



e	 ell Insular
'culturaen

El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecci6
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.

Ha elaborat un pia de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles I ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-
berculosi i una altra de millora
genètica.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequaci6 de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per
repoblar safareigs.

re2nt1ell t9n4felat

wei
c/. Palau Reial, 1

Tombs Nicolau i Bordoy
va morir a Felanitx, el d'a 11 d'agost de 1985, a 81 anys, havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sin

La seva esposa Antònia Guasp; filia Marisa; fill politic Bartomeu Obrador; néts Antoni i
Franeina; lillois Joan Gual i Xavier Nicolau; germana Catalina; germans politics; oncles, nebots,
eosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva ànima a Déu i al mateix temps vos
agraeixen les mostres de condol rebudes. Que Déu vos ho pagui.

Casa mortuòria: C. Jaime I, 13

FELANITX

utocares
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Autocares lujo excursiones.
Servicict,Taxis y Microbuses.

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

• AVUI DISSABTE dia 17 a la
¿platja? de CALA SANAU hi haurà
el grandiós «CONCERT PER ETIO-
MIA » amb els grups «CORPUS
CHRISTI» —organitzador— «LA BU-
ROT», «LOS OZORES» i «MASCA-
RA CELESTE».

Un acontecimiento que esperamos
motive a la «movida» y más de
uno pueda pagar algunas letras pen-
dientes de la mayoría de instrumen-
tos. Por otra parte hay que felici-
tar al «señor» que ha confeccionado
el «poster» que anuncia el festejo,
por su originalidad y agudeza...
¡Genial, amigo!

¡Así que todos hoy a «CALA SA-
NAU» el evento ló merece! PREUS:
Teóricament populars i tercermun-
distes... ¡E-tio-mía!

* El próximo martes viaja GUI-
LLEM TIMONER a ITALIA para
ver los MUNDIALES de CICLISMO
en pista... ¡Como observador! Al
final ha tenido que abandonar su
deseo de competir, las reflexiones
que le ha hecho el director general
de deportes de la C.A. han sido la
causa determinante

¡Bon viatje, GUILLEM!
• Una millonada le debe haber

costado al amigo MATIAS el re-
mozar completamente el complejo
«LOS PINOS», la discoteca es una
maravilla, cosa fina... ¡hay que
verla!, unas boleras magníficas, una
especialmente para los peques... y
máquinas recreativas a tutiplén, bi-
Ilares... ¡Vamos un riñón y parte
del otro! Le deseo los mejores
éxitos.

• Tengo en mis manos un pro-
grama de las VERBENAS 85, en la
portada un dibujo de JAUME MAR-
TORELL, ese pintor que se prodiga
poco y que tiene muchísimos lien-
zos vendidos. La verdad es que los
FRANCISCO, ROCIO JURADO ni
ELSA BAEZA vendrán a dar más
postín a la historia de nuestras ver-
benas, sino que todo lo contrario.
Lo mejor, el RECITAL de LUIS
EDUARDO AUTE sin duda, pero
eso es ya harina de otro costal.

• Tuvo que ser hospitalizado ur-
gentemente el «alma-mater» de las
VERBENAS, nuestro amigo RAFEL
FERRER (a) SIMONET, personaje
imprescindible para la buena mar-
cha de nuestros festejos. Le desea-
Mos un pronto y total restableci-
miento. •

¿Qué pasa con el C. D. FELA-
NITX? Pues pocas cosas.. Nadie
sabe a la hora de redactar estas
líneas que dia va a ser la presen-
tación oficial. Sólo se sabe ..que, el
dia 24 juega, aquí, en «Es Torrentó»
trente a un conocido equipo. Del
torneo «CIUTAT DE FELANITX» ni

hablar, ni equipos ni fechas...
• Pero hay noticias. El nuevo

entrenador es TONI RIERA, que
MARTIN RIAL sigue vestido de
blanco, que se ha intentado fichar
a MOREY, el ex-mallorquinista que
otro día anunciaba su retirada;
otros jugadores de los que se habla
son los conocidos hermanos MU-
MAR, ALCOVER, FEMENIAS, en
fin una larga lista, pero todavía
sin concretar nada, ni mucho me-
nos. Lo que hace falta es sin duda
un organizador en el centro del
campo...

• No se estrena para estas fies-
tas «RATA-PINYADA», ya es defini-
tivo, el acontecimiento será para
otras fechas según dicen los respon-
sables... ¿Antes de Navidad? Ni se
sabe. Lo que sí que parece ser
que sera pronto es un FESTIVAL
DE CINEMA FELANITXER, que yo
creo que puede ser un éxito, desde
el video hasta cine en super-8, algu-
nas obras inéditas que yo creo de
gran interés para los cinéfilos loca-
les. La verdad es que FELANITX
tiene una cultura cinematográfica
de las más prolíficas, recordemos
que han realizado películas con
argumento MIQUEL OLIVER, MAI-
KEL, PERE BARCELÓ, el ma logra-
do MIQUEL ROSELLÓ, la vasta
obra de «L'EQUIP TULSA», JAU-
ME ROSELLÓ PERE SIRER, BIEL
BENNASAR... Reunir toda esta obra
no es tarea fácil pero no imposible.

• Mariana dia, 18, en LLUCMA-
JOR se disputa una nueva edición
del TROFEO «JUAN DE VIDAL»,
entre los equipos C.D. Felanitx y
C.D. ESPANA, organizador del tro-
feo.

• Recuerden que hoy: ¡ ETIO-
MIA! Allá por CALA SANAU...

JORDI GAVINA

BUSCO ALMACEN PARA ALQUI-
LAR en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
Inn. Tel. 580606

ALQUILO PISO en Via Ernesto
Mestre

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE CASA en Felanitx, eh
C. Pelat, 26.
Inf.: Tel. 657467

Ingiut de Batxillerat
«Verge de Sant. Salvador»
Associació de Pares d'Alumnes

Concurs per a l'explotació del servei de bar i menjador
durant el curs escolar 1985-1986.

Els interessats en participar en el concurs per a l'explotació
del servei de bar i menjador durant el curs 1985-1986 podran
recollir les bases corresponents, a la secretaria de l'institut, els
dies 20, 23, 27 i 30 d'aquest mes, de 10 a 12 del mati.

El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el
proper dia 5 de setembre.
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FELANITX

Cançó des batre
Estio 1935

gloses
Dere4/511

Narracurtes

Histories clandestines 01)
Primer part

A s'era també hi he batut,
però no som com uns altres
que per glosar fan tantes voltes
com dins s'era fan es muls.

Me sap greu dir-te Rafel
que suposes malament,
si et vaig dir saludaré
no era per dir-te adéu,
sinó per dir som aquell
que no vol mostrar sa cara
perquè trop que ja es gran tara
fer-ne crides tot arreu
per dues o tres glosades
que un dia i una vegada
me vaig decidir a fer.

Si aguessis llegit 136
queciaven ben explicades,
ses tres raons exposades
per ses quals rescrigué.

No sé qui tendra més por
tu que a res me contestes
te'n vas sempre de ses teves
o jo que amag es nom.

Tares grosses si que en tenc
ja que veig que això te pica,
som un cap pelat titina
sensa cap ni un cabell,
i no hi he trobat remei,
qui en sàpiga , que m'ho'aiga.

De defectes una tira,
duc ulleres, som curt de vista,
però sempre optimiste
per no caure tan baix
com has fet suposar tu
que jo sol parar es cul
i tu no el t'has banyat.

Rei meu vas ben errat,
jo no tenc aquests mal vicis
de servir a partits politics
ni d'estar afiliat.
Ni tampoc anar a sopars
a repartir-me beneficis,
amb gent de mals oficis
que en es pobre han enganat.

Crec que t'has enclós es dits
quan me xerres d'es sillon,
i si m'ho regalassis
aniria «a Castellón
para perder el sillón»
mira quina poca gracia
en fa a La Sala estar,
i quines poques pretencions
de comandar té un servidor
—ja sé que tu no ho creuràs—.

Però cobrar per comandar
i no tenir s'intenció
de posar solucions
an es problemes que hi ha,
com fas suposar, Rafel,
te dic de ver: no ho entenc.

No m'has de venir a dir
ni de vadella ni fideus

dir que són des meus
es que escrigueren aquí.
Tant si és En Pere Joan
com si ho va fer En Miguel
—que no en conec a cap d'ells—
veig que te varen picar,
cosa de ver hi haura
si t'han donat per gratar.

Si tenguéssis més pipella
en vers de donar més voltes
lo que han dit uns altres
no ho posaries en boca meva.

CRISI...

No tots demanen per vici,
hi ha molta necessitat.
Sobre tot qui està aturat
sap ben cert que estam en crisi.

D'aquesta situació
que dura de ja fa estona
si qui té feina no en dóna
no hi haura solució.

Ja ho diu es quefe des sindicats:

«Es diners cap a Suïssa
han volat»

ills qui still pares del
pobe

En es darrer setmanari
que en es juliol sorti,
me vaig cansar de llegir
queixes d'aquest vecindari.

Es veïns d'Antoni Maura
jo trob que tenen raó
perquè sa seva brutor
a qualque Hoc ha de caure.

Es qui són pares des poble,
an es seus fills han d'atendre,
si no ho han de fer així sempre,
dimitir és molt més noble.

Que si estan damunt la Sala, .
és perquè noltros volem
i si no mos entenem
ferem una cosa mala.

A aquests dets excusats,
que han fet tan bon repertori,
a voltros des Consistori
toca haver-los enterats.

Dets altres no en parlaré
per no allargar tant sa cosa,
perquè glosa i altra glosa
jo crec que vos cansaré.

Si lo dit no vos agrada,
si m'ho deis, me puc desdir,
perquè jo no vull tenir
cap persona agraviada.

Miguel

I així m'acomiadaré:
tenc nom i dos llinatges
i per donar-me coratge
no m'aturaran pes carrer
per dir-me que ho faig tan bé
com es cregut d'En Rafel.
Guardaré sa meva imatge
perquè pobre m'interessa
ni mai m'ha corregut pressa
d'esser un gran personatge,
ni de senyor vull ser missatge
per menys de quatre pesses.

Aquest sera es meu mossatge,
tot i així puc resumir:
no sé qui ets tu per dir
que glos tan malament
ja m'ho dira aquí sa gent
que tu sols saps presumir.
Deixaré un espai obert
si voleu i des d'aquí
perquè som n'Esclataclosques
i no vull que morin ses gloses
en es poble de Felanitx

Esclataclosques

En Colau s'apuntava sempre a
tot. Quan en aquella reunió clan-
destina del partit es decidí aprofitar
el recital de Llach, a l'Auditórium
de Ciutat, per fer una escampada
d'octavilles, ell s'hi apuntà amb
prestesa. Mai no havia participat
encara en una activitat d'aquesta
casta, però el seu entusiasme podia
més que altres reaonaments.

Ell i Gaspar se n'encarregarien
de la feina d'omplir l'Auditòrium de
paperets signats pel partit, dema-
nant el que es demanava en aquell
any 77: llibertat, amnistia i estatut
d'autonomia. Decidir com ho ferien
era cosa senzilla: a la tercera cançó
de la segona part del recital puja-
rien ells dos a les llotges dels cos-
tats, que normalment es trobaven
buides en aquests actes, i llançarien
tota la paperassa que portessin.

Era una feina senzilla aquella, tot
i que tenia els seus riscs. Miguel,
l'encarregat polític, els digué als
dos sembradors d'octavilles que se-
ri a un militant del partit, propietari
d'una petita impremta a Son Got-
leu, qui faria el material imprès
que calia. Sols mancaven dos dies
per al recital del dissabte i el pri-
mer que varen fer Colau i Gaspar
va ser anar a comprar les localitats
corresponents, cosa que, després de
fer una coa d'hora i mitja, aconse-
guiren finalment.

El Guttember de Son Gotleu no
pogué tenir les octavilles el diven-
dres, tal com ho havia promès. Aixf
els ho digué Miguel amb una certa
cara de preocupació. Per això, quan
sols mancaven dues hores per al
començament del recital, el dissab-
te, Gaspar i Colau, amb el sis-cents
de color verd, es dirigiren al taller
de l'impressor. Va ser Colau qui
entra en aquell talleret i es va tro-
bar amb un home gran, tot ple de
tinta i greixina, que antb tota casta
d'eines punyia una maquina.

—Bones tardes, ets tu Gerardo?
Sí, era Gerardo, un home de Sa-

lamanca que feia molts anys que
vivia a l'illa.

—Sí, som jo. Què vols?
—Venc a cercar els papers de La

Tarara (La Tarara era el nom-clau
del partit).

L'home seguia punyint així com
podia la màquina amb evidents sig-
nes d'empipadura.

—En bon moment has arribat!
No veus que estic ocupat? Avui dis-
sabte, i aquest trasto em deixa tirat!

—Jo sols vull els papers... si ha

pogut fer-los, clar.
—Si, si que estan fets, pen') no

tels puc donar. Estic molt enfeinat
ara. Agafa'ls tu mateix. Els troba-
ras alla al fons, en una tauleta. Són
de color verd.

Colau ana al fons, alla on li havia
dit Gerardo, i a l'esquerra veié una
taula on hi havia paquets d'octa-
villes de color roig, verd i blau,
faixades amb gomes elàstiques. Aga-
fa dos paquets verds, que suposa-
rien aproximadament un miler de
papers, i sels posa dins el sarró
que portava.

—Els has trobat?
—Sí, Gerardo, gràcies.
L'home ja no contestà. Seguí re-

mugant paraules i punyint aquella
màquina empipadora.

Al sis-cents l'esperava Gaspar. Es
repartiren les octavilles, un paquet
perhom i, sense llevar-lis les gomes,
les estojaren un en el seu sarró i
l'altre en la cistella d'anses llargues.
Partiren amb prestesa cap al pas-
seig Marítim on, una hora més tard,
començaria el recital de Lluís Llach.

RAMON TURMEDA
(Continuara)

Agraïment
-Davant les nombroses mani-

festacions de solidaritat i con-
dol rebudes per la família
Prohens-Gelabert amb motiu
de la mort de Margalida Gela-
bert Segrera i en la impossibi-
litat de correspondre-les a totes
personalment el seu espòs,
fills i els altres familiars ho
volen fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mariana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.

CALLDESSET
BOUTIQUE

DESCOMPTES
Call, 17
	

Tel. 581080



Constructores y promotores:
Por fin en Felanitx, un

TALLER DE FERRALLA para sus obras
—Armaduras
—Placas reticulares
--Zunchos
— Estribos
—Varillas cortadas a medida

Todo ello montado en obra si le interesa

Hierros y Armaduras Felanitx, S.A.
Carretera de Campos Km. 1 [Son Colem) - Tel. 581911 - Felanitx

Pisos de protección oficial
3 y 4 dormitorios
baño y aseo
parking

Entrada desde 500.000 ptas. y resto facilidades hasta
l5 años al 11 V. de interés

Promotora SAN SALVADOR
TELS. 581911-0418-1660

Bar Restaurante MALLORCA
[Antes Bingo Club Taurino]

p. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE

Especialidad en
Carnes y postres nambeados

MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO

HAMBURGUESERIA - POLLOS Al AST

Miércoles cerrado
IIMMIIM711

FELANITX

116 Premi de Narrativa Infantil i Juvenil

«MUM CIFRE DE COLONY& aeon8 de la Nostra iBtinia,
La Caixa d'Estalvis de Pollença

—Co amb la collaboració
del Club Pollença, convoca la cin-
quena edició del Premi de Narrati-
va Infantil i Juvenil «Guillem Cifre
de Colonya» en liengua catalana,
com a homenatge al gran pedagog
i educador pollenci creador de la
Institució Lliure d'Ensenyança, amb
l'objectiu de donar suport a la nor-
malització i la promoció de la nos-
tra llengua, i potenciar la literatura
infantil i juvenil.

BASES

1.a—La Caixa d'Estalvis de Pollen-
ça —Coionya—, amb la collaboració
del Club Pollença, convoca un cer-
tamen de Literatura Infantil i Juve-
nil, en llengua catalana, destinat a
premiar una novella sobre tema
lliure per a servir de lectura a in-
fants i joves.

2.a—Podran concórrer al premi
tots els autors que ho desitgin,
sempre que l'obra estigui escrita
en llengua catalana i sigui inédita.

3.a—Els escriptors que vulguin
participar-hi hauran d'enviar els
seus originals, escrits en llengua
catalana d'una extensió entre els
60 i el 80 fulls, de mida holandesa,
a doble espai i a una sola cara i
per triplicat, a la Caixa d'Estalvis
de Pollença —Colonya— Plaça Ma-
jor, 7 (Pollença - Mallorca), abans
del dia 1 d'octubre de 1985, amb la
indicació Premi de Narrativa Infan-
til i Juvenil «Guillem Cifre de Co-
lonya».

4.a—Les obres presentades podran
estar directament firmades per l'au-

tor, indicant l'adreça i el telèfon, o

sota seuciónim, figurant en aquest
cas les dades personals (Nom, lli-

natge, adreça, telèfon) en sobre a

part.

5.a—E1 Jurat que estarà format

per Francesc Boada Moret. Gabriel

Janer Manila i Ramon Bassa Mar-

tin, valorara bàsicament la fantasia,

Ia imaginaciófi l'expressivitat de la
llengua i el sentit educatiu de_ les
obres presentades.

6.a—E1 veredicte es farà públic
en el transcurs d'un Acte Literari
que tindrà lloc durant la Fira de

Novembre, i s'anunciarà oportuna-
ment el programa a desemvolupar.

7.a—Els originals no premiats po-
dran esser retirats de la Caixa de
Colonya, durant els trenta dies se-
giients a la proclamació pública del
veredicte.

8.a—L'obra guanyadora del Premi
«Guillem Cifre de Colonya» de
Narrativa Infantil i Juvenil serà
publicada per l'editorial La Galera.

9.a—La quantia del Premi sera
de 200.000 pessetes que s'entregaran
al guanyador a compte de drets
d'autor.

10.a—La presentació d'originals a
aquest Premi suposa la plena accep-
tació de les Bases. En qualsevol
cas la Caixa de Colonya i el Club
Pollença resoldran els casos no pre-
vists a les dites bases.

Pollença, abril de 1985

U.G.T.
Curso de Graduado Escolar
y Certificado de Estudios

Por la Secretaria de Acción So-
cial y Formación de la Unión Insu-
lar de U.G.T., se pondrá en marcha,
el curso de «Graduado Escolar» y
«Certificado de Estudios».

Dicho curso, sera en su mayor
parte gratuito, quizás se pagará una
cuota simbólica, entre 200 y 500
ptas. por todo el curso.

Su tiempo de duración, será de
unos 7 o 9 meses, según programa
confeccionado por los Profesores
(esta duración es referente al Gra-
duado Escolar).

El horario, se procurará que sea
fuera de la jornada de trabajo (tar-
des) a partir de setiembre.

También están haciendo gestiones
para realizar otros cursos aparte de
los estrictamente sindicales que nor-

malmente se imparten y algunos de
ellos ya casi preparados, como pue-
den ser:

• Cursos de cuadros (del 16 a
22 de setiembre).

• Jornadas sobre Juventud (del
27 al 29 de setiembre). Coo-
perativas.

• Gerentes o Gestores de Coop.
S.A.L. y Empresas (por corres-
pondencia de octubre 85 a
abril 86).

• Informática.

• Salud laboral (sin fechas).

• Nuevas Tecnologias (sin fe-
chas).

• Economia de Empresa (sin fe-
chas).

Las personas interesadas en parti-
cipar pueden solicitar la inscripción
así como más información en la
sede local de U.G.T.

Un apotecari valent

Per P. Xamena
En la nit prop passada circa tres hores de nit vingué en ma casa

Cosme Pujais apotecari ihde la present vila de Felanitx i per no haver-me

trobat es tornat avui, el qual m'ha donat noticies com circa dos hores

de nit venint de la possessió dita Els Monjos de la vila de Porreres, es-

tant per entrar dins el terme de la present vila, li sortiren dos homens

i sens arribar a ell lo cridaren per tres o quatre vegades dient: Cavalier

aturau-vos, si no :noltros vos aturarem, i lo dit Pujals, per salvar certs

diners que aportava, anava atropellant la cavalgadura, i veient dits ho-
mens que no s'aturava li tiraren dos pistoletades i no el feriren, i aprés

abaixa del jument i tirà d'una escopeta que aportava i los digué que

s'aturassen i si no que era tan home com ells i en aqueixa ocasió
tornaren tirar altres dos pistoletades i sentint-se ferit los pega dit Pu-

jais scopetada i los dits dos homens se'n anaren, sens haver-los coneguts

lo mateix Pujals el qual anava a soles, i queda ferit d'una ferida cuta-

nea a la cuixa esquerra que segos relació de Miguel Miguel cirurgià no
tá perill alga i el capell que aportava esta atravessai dels tirs de les pis-
toles, i la capa a dos altres Rocs.

De tot lo qual etc.... Restant prompte etc.... Dat en Felanitx als 24
octubre 1714. Subdit de V. Senyoria Illustrissima Juan Obrador Burgue-
ra, Batie Reial.

P.X.




