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Enguany les festes del Port han
estat objecte d'una vitalització per
part de l'Associació des Veins i Pro-
pietaris.

Aquesta entitat, amb la collabora-
ció del Club Nàutic, l'Associació de
Pares d'Alumnes, la de la Tercera
Edat i la Confraria de Pescadors,
amb el suport de l'Ajuntament de
Felanitx i el Conseil Insular de Ma-
llorca, ha enllestit un programa amb
intencions clares de superació, intro-
duint-hi molts allicients que es d'es-
perar plauran a la nodrida població
que ompl per aquestes calendes
aquest important nucli urbà.

La festa comença la vigília del
Carme, amb un ball de bot al moll
de la Duana, molt concorregut per
cert, perquè entre el jovent ha pres
força aquesta modalitat.

La circumstància de que la festa
del Carme caigués en dissabte pro-
picià una major participació a la
processó marítima que, malgrat el
temps nuvolós, esdevingué molt es-
pectacular pel gran nombre d'em-
barcacions que l'integraven. Cal es-
mentar l'estrena de la Banda de
Tambors i Cornetes i un grup de

Majorettes, integrats ambdós per
nins i nines del Port, que posaren
una nota molt simpàtica a la festa.

L'horabaixa del diumenge dia 17,
es reté un homenatge al Patró Es-
teve. Una caravana de cotxes antics
i la Banda de Tambors i Cornetes i
les Majorettes l'escorta fins a la pla-
ça de Cas Corso, on en presencia del
Batle Cosme Oliver, el president de
l'Associació de Veinats Lluís Julia el
nomena. President Honorari de l'As-
sociació. La festa se perllonga fins
de vetllada. S'enllestiren tres paelles
monumentals i en soparen prop d'un
milenar de persones: S'Estol d'Es
Gerricó ramenitzà fins ben tard. Cal
esmentar que S'Estol exhibí tot el
ventall de vestimenta tradicional
mallorquina que usaven els nostres
majors en els distints estaments i
que des d'un temps ença han anat
reproduint fidelment a partir d'e-
xemplars guardats gelosament dins
les caixes i canteranos de les llars
felanitxeres.

Les festes del port continuen.
A continuació podeu veure

Ia resta del programa festiu.

El Port, un any més
Passades les festes de Santa Mar-

galida, hi ha un tema que s'imposa
i es el del Port. Ara vendran les de
Sant Jaume, després les de la Mare
de Déu i fins que esclatarà el pri-
mer coet de Sant Agustí, el Port es-
tara damunt fuila.

Es més que evident que el Port ja
no es aquell lloc on els felanitxers
anaven a refrescar-se del dilluns de
Santa Margalida fins al dilluns de la
Mare de Déu d'agost quan ja comen-
ça a esser hora de collir les metles.
Avui, al Port, la gent ja s'hi deixa
caure tot l'any; pet-6 de tota mane-
ra, els dies que ara passam son es-
pecialment idonis perquè replante-
gem una vegada més la llista dels
problemes que el Port té.

La llista es la mateixa de cada any
perquè els problemes no sols no
s'han solventat, sinó que n'hi ha que
van en augment. Ho podem recor-
dar.

Les aigües del Port de cada any
estan més contaminades; pep!) el
punt es tan important que li dedica-
rem un espai sencer a la primera
ocasió; el descontrol en materia ur-
banística imperant a tot el municipi
se fa visible de manera especial a
Portocolom, on els veïnats edifiquen
molt més que no autoritza una pla-
nificació desfasada que no s'ha sa-
but rectificar; 'les urbanitzacions no
han estat rebudes i els veïnats pa-
guen anualment una contribució a
canvi de no-res; la recollida de fems,
a molts de punts del Port, durant
tot l'any no hi acaba d'arribar; la
carretera de l'Arenal de cada dia es-
ta més congestionada fins al punt
de fregar el desastre; el mollet que
un iot va destruir fa uns anys no ha

rebut reparació; la brutor acaramu-
lla al llarg dels anys a les proximi-
tats dels arenals (gran i petit) ja és
incommensurable; el problema del
Rivetó esta estacionat: la gent pel
seu compte hi va fent mollets i hi
tira escombros sense cap control;
del sanejament de la part de la Ca-
pella i d'Es Babo, ni se'n parla. La
llista es llarga, pen!) encara podria
esser-ho més; com a mostra, ja n'hi
ha a voler.

Davant aquest caramull de proble-
mes, l'actitud de l'Ajuntament no
s'acaba d'entendre. Ara diuen que se
gastaran 25 milions de pessetes per
fer obres a la plaça de Sant Jaume.

Arriben les festes, i el senyor Bat-
le, que hauria d'estar com a mínim
preocupat per tot això, en el progra-
ma d'actes se despenja amb una pa-
gina lírica i evocadora i no en toca
ni un. Diu que els nins i les nines
corren per amunt i per avall i fah
una bolla de pasteta i monades aixi.
Així mateix diu que hem de confiar
en l'eficàcia de la feina. Ja se fa di-
fícil, després de nou anys de no
avançar una passa, tenir fe en l'efi-
càcia de la seva feina.

Per acabar-ho de compondre, la:
regidora de Cultura diu que hem de
retrobar les nostres tradicions que
les institucions municipals tenen, un
compromís seriós de fomentar-desi
Potser sí que convé fomentar el so4
par per les penyes, tot i que Pensam
que es un capitol que no cal munil
cipalitzar i se pot deixar a la iniciai
tiva privada. En canvi, no acaban
de comprendre que s'invoqui la nel
cessitat de recuperar les tradicions
al mateix temps el programa sia re;
dactat en castellà.

Pirotècnic '

Ia rodella 

Les festes de! Port

PROGRAMA
Divendres dia 22 de juliol.—A les 18 h. jinkana amb premis en

metallic.
A les 22, a la plaça de Cas Corso, VERBENA amb l'actuació dels

conjunts «Manhatan Mexico Show», «Tenondete» i «Duo Mistral». Gran
concurs de ball i elecció de Reina de les Festes.

Dissabte dia 23.—A les 18 h. prova atlètica Milla Urbana.
A les 23, espectacular Nit de Foc a la zona cívica de Cas Corso, a

càrrec de «La Iguana».
Diumenge dia 24.—A partir de les 12, a S'Arenal, BANY DELS

PADRINS, (banyadors antics, ombrelles, barnussos, etc.). Els homes a
s'arenal gran i les fembres a s'arenal de ses dones, (hi haurà vigilancia
per tal de que ningú no surti de botador).

A les 18, a la plaça de Sant Jaume, actuació del grup de música
folklòrica «Cop d'Escodra», patrocinada per lAssociació de Ia Tercera
Edat i e 1 Consell Insular de Mallorca.

A les 21'30, a la plaça de Cas Corso, representació de la comèdia
costumista «Pobres casats» de Joan Mas, a càrrec del Centre Cultural de
Son Macia.

Dilluns cija 95, festa de Sant Jaume.—A les 17 h. pal ensabonat al
moll de la Duana, organitzat pel Club Nàutic.

A les 19 cercavila per la banda de Cornetes i Tambors i un grup de
Majorettes.

A les 19, gran festival infantil a Cas Corso, amb els pallassos Chatara,
Cholo i Pocholo.

A les 22'30, a Cas Corso, actuacions musicals a  càrrec dels alumnes
del coiled' «St. Alfons» i els grups «Corc», «Delfos», «Xamba» i «Joves
del Port».

Dimarts dia 26.—A les 22, a Cas Corso, concert per la Banda de
Música de Felanitx.

Dimecres i dijous.—A l'Església del Carme, actuació de Músics Joves
de Felanitx i Portocolom.

Divendres dia 29.-8s lluna plena. A les 20'30, sopar a penyes a S'Are-
nal. Vetllada amenitzada pels conjunts «Grup Corc» i «Alabama».

A les 24 h. focs artificials.
Diumenge dia 7 d'agost.—A les 17 h. travessia del port nedant, orga-

nitzada pel Club Nàutic i patrocinada pel Consell Insular de Mallorca.
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 24 Sta. Cristina
Dill. 25 St. Jaume, ap.
Dim. 26 Sts. Joaquim i Anna
Dim. 27 St. Pantaleó
Dij. 28 Sta. Caterina Tomas
Div. 29 Sta. Marta
Dis. 30 St. Pere Crisbleg

LLUNA
Lluna plena dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta
dó: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges
festius, a les 20,30 h.

Felanitx • Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 1 20 h. Diu-
menges I festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom • Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,

11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 1 20,30 h. Diumenges I fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 i 20,30 h.

Felanitx Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h. 

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerhria Felanitx

580448-581144
Funerária Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717

Francesc Piña
Gayit-Melis
Gayit-Melis
Jaume Rotger
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

MEWL
MUMMA

JOAN MOREY

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artfstiques

Via Arnesto Mestre, 5 - Tel. 58 32 44	 FELANITX (Mallorca)

Gabinete Pediátrico
Carrer des Call, 17 - Tel. 581197

Les comunica que durante los meses de julio y agosto, per-
manecerá CERRADO los MARTES y JUEVES, excepto los dias
19 y 26 de julio y 16 de agosto.

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro cantonada Chu rruca - Tel. 575174 	 Porto Colom

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 16, tomó los siguien-
tes acuerdos: con la asistencia
de todos sus miembros, excepto

Catalina Pic.3 Pou, que se había
excusado y D. Miguel Barceló Batle
que se incorporó tarde a la sesión.

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión del día 4 de los
corrientes.

Por mayoría se adjudicaron las
licencias de explotación de playas
de este Término Municipal para el
presente ejercicio.

Se acordó por unanimidad in-
formar favorablemente la medida
adoptada por el Consell de Govern

de la Comunidad Autónoma ini-
ciando expediente de suspensión de
Planeamiento Urbanístico en parte
de este Término Municipal, así
como solicitar de dicho Consell de
Govern que acuerde ampliar la
zona objeto de la medida indicada
a determinadas zonas del Termino.

Por mayoría se acord4 aprobar
el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que ha de regir
la contratación por concurso de la
adquisición de un local en Porto
Colom para la Tercera Edad.

Se deliberó ampliamente sobre el
tema de los informes jurídicos de
todos los recursos presentados por
los grupos municipales durante la
presente legislatura.

Se acordó por unanimidad iniciar
conversaciones con los promotores
de la Urbanización Cas Corso y con
los propietarios de los solares, al

objeto de, mediante una negocia-
ción a tres bandas, solventar todos
los problemas planteados en dicha
Urbanización.

Se dejó sobre la Mesa el asunto
relativo al Cine Felanitx, para una
solución definitiva.

Se dio lectura al informe emitido
por el Delegado de la Brigada Mu-
nicipal, deliberándose sobre el mis-
mo, sonando en estos momentos
Jas veinticuatro horas, con lo que
se levantó la sesión sin entrarse a
discutir los restantes asuntos del
orden del Día.

Felanitx, a 18 de mayo de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

Cámara Agraria Local
Campaña contra la mosca

de la fruta

Próximamente la Consellería de
Agricultura y Pesca iniciará la cam-
paria que anualmente se realiza
para la lucha contra la mosca de la
fruta.

Para ello se suministrarán los
siguientes productos parcialmente
subvencionados, cuyos precios al
agricultor son los que siguen:

Lebaycid a 875 Ptas/litro.
Proteína Hidrolizada a 125 Ptas/

I itro.
Mosqueros a 30 Ptas/Ud.
Feromonas (Cápsulas) a 35 Ptas/

Ud.
Para solicitudes pueden dirigirse

a las oficinas de esta Cámara Agra-
ria, hasta el día 12 de agosto.

Felanitx, julio de 1988.
El Secretario:

Pedro Llompart Bosch

SE NECESITA MUJER para cuidar
casa con niños, en Porto-Colom,
que tenga coche.
Inf. Tel. 575739

SE BUSCA URGENTEMENTE ME-
CANICO en Porto-Colom.
Informes: Tel. 575266

SE VENDE APARTAMENTO en
Porto-Colom.
Informes, Tel. 580478.

SE VEN CA DE BESTIAR jove
(I any).
Informes, Tel. 580166.

SE VENDE CONSERVADORA y
LAVAVAJILLAS. Buen estado.
Informes, en esta Admón.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

Disponemos de una amplia serie de servicios y precios,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'Alou n°. 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX

	
SERVICIO PERMANENTE
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En Chu barca norlinador de «Ore mace», 	 La Torre de ses Punta: Lui exemple a seguir?

Els mitjans de comunicació, so-
vins ens assabenten de les accions
de l'organització pacifista i ecolo-
gista Greenpeace en la seva lluita
contra l'armamentisme i la destruc-
ció dels espais naturals i el medi
ambient. Aquesta organització, que
gaudeix de la simpatia de molta
gent, es acceptada a contracor
o odiada visceralment per tots
aquells sectors que obtenen benefi-
cis fabulosos amb l'especulació, la
fabricació d'armament i en general
per tots aquells que prosperen a
costa de les situacions conflictives

• i d'abusos d'uns sectors socials o
d'uns pobles sobre els altres. Tam-
bé, tot i que cuiden de no fer-ho
massa ostensible, els estats miren
o/i tracten amb prou recel aquesta
organització, perquè els posa sovint
en evidência quan destapa de quina
manera traeixen el poble que ha ele-
git els seus governants, en gracia
d'uns pactes internacionals de de-
fensa que van contra els principis
democràticament acceptats. I, per
últim, es molt mal vista per aquells
estaments que, amb les tallades
gairebé més substancioses d e 1 s
pressupostos dels estats més rics
del món, s'apliquen al joc apassio-
nant alhora escandalós— dels
avanços tècnics de caire

Dins aquesta organització hi tre-
balla des de fa un any i mig un fe-
lanitxer, un bon amic nostre i
borador d'aquest setmanari, En Co-
lau Barceló i Monserrat.

Creim que passa d'hora de man-
tenir una conversa amb En Colau
de cara als nostres lectors i aprofi-
tam una d'aquestes breus passades
per Felanitx per a abordar-lo.

Encara són fresques les imatges
de l'afer ocorregut a la badia de
Palma entre el vaixell «Sirius» de
Greenpeace i el portaavions «Eisen-
hower», i la resposta grollera i des-
pectiva que el capita de la nau ame-
ricana dona per radio al nostre
company quan aquest li adreçà un
missatge. L'oficial americà l'envia,
com diríem en bon mallorquí,
«a prendre...».

—Quina impressió te produí Co-
lau, la contesta del militar ame-
rich?

—A mi me semblà més aviat una
reacció humana primaria que no
una resposta conscient i reflexiona-
da. Jo crec que fou el gest esponta-
ni de qui veu destorbats els desit-
jos de desembarcar després d'una
Ilarga estada a la mar.

—I, com fou que et passa pel cap
d'integrar-te a Greenpeace?

—Va ser arran d'una oferta que
em féu Xavier Pastor, aleshores
president del GOB i de Greenpeace
a Espanya. Jo era soci de Green-
peace des de l'any 1984 i havia tre-
ballat dins el GOB en la campanya
anti-OTAN del 86. Acabada la carre-
ra, vaig exercir durant un curset la
docência a dues escoles de català
per a barris de l'Ajuntament de
Ciutat. Estava disposat a preparar

les oposicions, pert, l'oferta d'inte-
grar-me a Greenpeace m'obria una
perspectiva prou suggestiva i tenta-
dora. Vaig acceptar.

—Quin es el teu càrrec dins l'or-
ganització?

—El de coordinador de la cam-
panya de desarmament que sota
l'eslogan «Desarmar la mar», s'ha
centrada enguany a la Mediterrània
occidental. L'any que ve aquesta
campanya es desplaçarà cap a la
Mediterrània oriental.

—És difícil aquesta missió?
—Comporta una gran responsabi-

litat. Pensa que totes les campanyes
que fa Greenpeace són de caracter
internacional i muntades amb l'ob-
jectiu de que trascendesquin, sobre
tot als mitjans de comunicació.
Això implica conèixer prou la hei
i crear unes situacions que per
damunt de tot denunciin el divorci
que moltes vegades existeix entre
els interessos dels estats i els dels
seus pobles.

—Aquestes accions impliquen un
cert risc. T'has trobat estret alguna
vegada?

—He passat moments de tensió.
Concretament a l'acció que fèrem
a la badia de Palma amb el porta-
avions «l'Eisenhover», aquest em-
proa el nostre vaixell i en uns pocs
moments passa d'una velocitat de
5 a 6 nussos a la d'uns 25, per
aturar-se de cop en sec a uns
quants metres de nosaltres. També
record que a la base americana de
submarins nuclears de La Maddale-
na, a Cerd nya, on fèrem un sub-
marl de lona groga en senyal de
protesta, es posaren violents i arpo-
nejaren el nostre artilugi i hagué-
rem d'abandonar la «festa» per tal
d'evitar mals més grossos. Hi ha
moments que passes pena, però al
mateix temps agafes sang freda.

—Pere) també t'hauran donat sa-
tisfaccions o, al manco, compensa-
cions.

—El més satisfactori és compro-
var jo estic segur d'haver-ho
detectat—, que els politics se plan-
tegen la nostra filosofia. Per exem-
ple el PSM, la CDS i el PC estan
bastant d'acod amb els nostres pos-
tulats pel que fa a «desarmar la
mar», i àdhuc a la Federació Socia-
lista Balear sel's ha escapat en
algun moment la seva simpatia per
aquesta tasca. A nivell personal no
m'han mancat allicients i l'aprenen-
tatge i l'experiència que he adquirit
en matèria d'organització, per a mi,
han estat molt positives. Per altra
banda la feina d'investigació i reco-
pilació de dades i material informa-
tiu, redacció d'articles i comunicats
per a la premsa, traduccions, o la
mateixa complimentació de la no-
drida correspondència de la nostra
delegació, m'han resultat sempre
molt agradables. Els meus coneixe-
ments d'anglès —jo havia estat a
Anglaterra amb aquest fi i havia

(Passa a la pàgina 7)

La Casa de Cultura de Felanitx,
ja a finals de curs, ha començat a
donar senyals de vida pel que fa
a les qüestions de l'art: dues mos-
tres molt ben presentades i dos
catàlegs pulcrament editats. Llasti-
ma que les dues saletes d'exposi-
cions, quasi dos corredors, tenguin
tan mala perspectiva i siguin tan
petites. Per què no s'adapten altres
zones del casal per a aquestes acti-
vitats?

Una casa de cultura hauria d'és-
ser una institució de tal categoria,
que es distingís sobretot pel seu
dinamisme i catalització dels esde-
vaniments artístics més importants
d'una ciutat. No sé si aim) s'acon-
seguira a Felanitx. Tant de bo que
si! També es veritat que hi ha pocs
pobles dins Mallorca que puguin
brave jar d'una minima política
cultural. Un d'aquests podria ser
Manacor.

Des de fa uns quants anys, s'ha
posat en marxa al poble veí un
Patronat d'Arts Plastiques, que de-
pèn de la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament manacorí. El Patronat
esta format per pintors, dibuixants,
professors; es dirigit amb molt
d'encert per un home treballador i
polifacètic, en Joan Carles Gomis
(pintor, escriptor i director del
Coliegi Públic d'EGB «Simó Banes-
ter»), esperit inquiet, gran organit-
zador de tota classe d'events i amb
infinita curiositat per les coses
noves i originals.

La seu del Patronat es la Torre
de ses Puntes, edifici de Manacor
del segle XIV, restaurat recent-
ment A dita Torre hi ha dues sales
per a exposar, una gran i l'altra
petita, que són inhòspites, fredes
com la gel a l'hivern, comunicades
entre si per una incòmoda escala
de caragol, pert), el que es més
important, poseïdes de vida pròpia,
aquesta que les hi ha sabut trans-
metre el Patronat i es que sempre
estan en actiu. Ja desmunten una
mostra com en munten una altra
tot de s eguida. Basta pegar una
ullada a la llista d'expositors d'en-
guany, per a assabentar-nos que la
temporada ha estat gloriosa: les
pintures de Nils Burwitz, Riera
Ferrari, Llorenç Burgos, Antoni

Llabrés, Mestre Oliver, Antoni Ca-
pel, Baldovino, Robert de Robert,
López Soldado, A. J. Ballester, Mi-
guel Mestre, Barbara Weil; els
móvils de Ferran Piza; les escultu-
res d'Alfons Sard o la ceràmica de
Matilde Blanch. Entre les rareses,
cal destacar una exposició de «Pas-
quins de cine antics» (Petita histò-
ria del cinema a Manacor) i la
collectiva «Pintura de retrat a Ma-
nacor» (amb retrats firmats pels
pintors Biel Barceló, Miguel Bru-
net, Guillem Jaume, Andreu Llodra,
Magdalena Mascaró, Jaume Ramis,
Antoni Riera Nadal, Biel Serra i
Ernest Willareth).

La labor del Patronat no es limi-
ta a la Torre de ses Puntes. Fora
del recinte són de destacar la pro-
moció d'activitats didactiques diri-
gides als allots de les escoles, corn
la «I Setmana del Medi Ambient»,
Ia «IV Mostra de Felicitacions Na-
dalenques», la «I Setmana de l'Ar-
bre», la «I Setmana del Llibre», la
«VII Mostra de Dibuix Infantil»,
amb concursos, enquestes, publica-
dons, redaccions i premis.

Vostés diran que tot això esti
molt be, mentre es tengui un suport
económic per poder du a terme
tots els projectes. El Patronat sel
va cercar a la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura del Govern Balear,
que l'hi ha subvencionat part de
les despeses.

Els manacorins, endemés de la
Torre, gaudeixen d'altres sales d'ex-
posicions, privades, com la de la
Banca March (un grandiós espai
blanc, impressionant), la de • la
«Caixa», la de «Sa Nostra», que
s'han sumat a la festa de la pintura
i han contribuit a que la gent del
poble pugui visitar-les, amb major
afluència els dissabtes i diumenges,
acostumant-se a veure 1, perquè no,
a comprar. Quan no manca la crei-
tivitat i a iHusió, no hi ha res
impossible.

Miguel V. Sebastián

VENDO BARCO DELVIN 28.
Equipadisimo. Teléfono,
Piloto automático.
Equipo de navegación completo.
Inf.: Tel. 573203

paila pils mires ecturs
Les urbanitzacions i la desforestació, greus amenaces pe:

[lustre medi ambient

Campo Municipal de Deportes aSa Mola» -FELANITX
ORGANIZA: CLUB FUTBOLET FELANITX

Torneo FUTBITO 1988
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FUTBITO SENIOR
24 HORAS
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Ramon Llull
Comunica al públic que del dia 24 de

juliol a Ii d'agost restarà TANCADA PER

VACAKES.

Perdoneu les molèsties

Restaurante MALLORCA
P° Ramon hull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Comunica a su clientela y público en
general, que permanecerá CERRADO por
VACACIONES hasta el día 15 de agosto.

Disculpen las molestias

FELANITX

«Glosats», un nou títol de la Eis premis «Premsa
Collecció «Coses Nostres» Forana»Acaba de sortir de la impremta el
número 19 de la collecció «Coses
nostres» que dirigeix en Josep Gri-
malt i Vidal de Cas Concos. Aquest
opuscle es titula «Joan Obrador i
Riera. Glosats», i recut] dos glosats
força interessants d'aquest autor

Precedeix els glosats un interes-
sant estudi del nostre company Mi-
guel Pons, entorn a la persona i
obra de l'amo En Joan Xamarrí i
després de cadascun dels poemes
En Miguel Pons fa un poc d'histria
de la seva retrobada. Són els glo-
sats: «Rústica relació d'en Mata Sau-
pas en Obledell...» i «Es ca galli-
ner». El Ilibret s'ha editat sota el
patrocini del Consell Insular de Ma-
llorca.

Per cert que, avui que parlam d'a-
questa coliecció, volem fer menció
del número 18, que són uns «Goigs
al gloriós abat Sant Antoni de Via-
na», escrits l'any 1948 pel sempre re-
cordat poeta popular Antoni Rigo i
Puig. En Miguel Manresa i Adrover
de S'Horta els posa inúsica a finals
de l'any passat i foren estrenats la
vigília de la festa de Sant Antoni a
l'església del Carritx6.

L'edició d'aquests goigs es féu poc
després grades al patrocini de la
Caixa de Balears «Sa Nostra». Estan
molt ben iHustrats per Jaume Viler-
dell.

Dissabte que ve no sortirà el
«Felanitx

Seguint el costum d'alguns anys
enrera i per tal de que el personal
dels nostres tallers pugui gaudir
d'uns dies de vacances, el proper
dissabte dia 30 de juliol no sortira
aquest setmanari. La nostra propera
cdició sera la de dia 6 d'agost.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat, a la parrèquia
de Sant Miguel, rebé per primera
vegada la sagrada Eucaristia, la nina
Isabel Collado Silva.

Felicitam la nova combregant i als
seus pares.

Divendres passat foren adjudicats
els premis cle periodisme «Premsa
Forana» en la seva V.a edició.

Aquests premis són convocats
anualment per l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca amb el
patrocini de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».

L'acte de concessió tingué Hoc a
Ariany, seu d'una de les quaranta
quatre publicacions associades. Amb
presència de la Vice-Presidenta de
«Premsa Forana» Maria Mestre, el
Cap de Relacions Públiques de «Sa
Nostra» Sr. Grignano i el secretari
del jurat Gaspar Sabater, que dona
lectura a l'acta, els premis foren
atorgats de la forma segiient:

A A ntoni Company i NI. Sastre per
un reportatge puhlicat a la revista
«Mel i Sucre» de Sant .loan. Aquests
foren la in 1)( inereixedors del premi
&honor, consistent en ima estatueta
de l'escultor «Sarasate».

A Miguel Fiolet per la serie «Les
nostres possesions» publicada a la
revista «Es Saig» d'Algaida.

1 a Antoni Nlini per 1•Article «Ma-
naeor, una pobresa sconeguda»,
publicat a la revista «7 Setmanari»
de Manacor.

1ntegraren el jurat En Datnia Pons
i Pons, En Jose') Massot i Ramis
d'Aireflor i N'Antoni Alemanv.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 10 entrega l'anima al

Creador a Felanitx, a l'edat de 91
anys i després de rebre els sagra-
ments, D.a Margalida Grimait Soler,
Vda. de Nicolau. A.c.s.

Enviam la nostra Ines viva condo-
lência als seus fills D.a Maria, D. Ma-
teu, D.a Margalida i D. Jaume, fills
politics i als altres familiars.

o 
Dilluns de la setmana passada,

descansa en la pau de Dal a Porto-
colom, a l'edat de 91 anys, havent
rebut els sants sagraments, D.a Mag-
dalena Vadell Mestre, Vda. de Va-
dell. D.e.p.

Reiteram la nostra condolência a
Ia seva família i d'una manera es-
pecial a la seva filla D.a Miqueta i
nets D.a Maria i D. Marc.

El 10è. aniversari del
restaurant «Sa Torre»

Engtutny lut complit goys

d'existencia el Restaurant «S(t To-

rre)) de Cala establinteill

(pie regeix el nostre bon antic Fran-

ces(' 1,1atteras. mb inotia d . aquesta

anittenlesa ens plait reproduir de la
revisit, «Brisas» till escril del perio-

distil Pablo 1,11111. especialista

per cert en griestions gastrootani-

gam

Siempre resulta grato, reconfor-
tante y hasta sorprendente encon-
!Tar un restaurante digno y regido
por una dirección inquieta en una
zona Ittristica multitudinada. En
estos núcleos superpoblados y su-
perprovistos de casas de comidas,
hemos Ilegado a la coclusión de que
es muy difícil, por no decir extrema-
damente raro, encontrar un local
donde se rinda culto a la calidad
gastronómica.

Felizmcnte se dan casos y cuando
se produce el hallazgo estamos en el
deber y la obligación de proclamar-
lo. Por ejemplo, el ya veterano res-
taurant «Sa Torre», situado en plc-
no centro de Cala d'Or, que ha dado
un importante giro hacia mejor en
los últimos tiempos.

El propietario de «Sa Torre» ha
Ilegado a un acuerdo con los direc-
tores de una reputada escuela de
hostelería N,asca, quienes bajo su res-
ponsabilidad y vigilancia le remiten
cada temporada una brigada de
alumnos cualificados, con una macs-
tría que en cualquier cocina les da-
ría patente de «chefs» punteros. Es-
te verano, los cocineros vascos de
«Sa Torre» son tres especialistas:
uno para carnes, otro para pescados
y un tercero para la repostería. Esta

fórmula podemos garantizar que
ofrece resultados sorprendentes por
inesperados, como ya hemos dicho,
traduciendose en primer lugar en

una carta verdade-
ramente atractiva en su conjunto.

En el apartado de carnes podría-
mos citar a modo de ejemplo, el Pa-
to con Salsa de Melocotón, la Hoja
cle Repollo Rellena de Corderito, el
Lechazo Asado al Vinagre y Cham-
paña, etc. En cuanto a los pescados,
señalamos el Cap-roig con Coulis de
Tomate al Tomillo, la Suprema de
Merluza con Almejas o el Rape con
Setas. Los jóvenes cocineros vascos,
de acuerdo con el estilo de sus maes-
tros, no descuidan incorporar mate-
ria prima local en todas las recetas
donde sea posible hacerlo.

La repostería, por su parte, se
constituye en una relación tan su-
gestiva que obliga a una nueva visita
para poder probar cuantas varian-
tes mejor en helados, sorbetes, tar-
tas variadas de frutas, la Melosa de
Chocolate con Salsa de Naranja o el
Hojaldre con Almendras, por citar
algo.

Para nuestra cena, nos inclinamos
por unas Almejas Marinera, (la car-
ta de mariscos está igualmente muy
al día) y por el Lechazo Asado al
Vinagre de Champaña, para rematar
con el Bavaroise de Naranja. La bo-
dega está a la altura de la carta y
nosotros consumimos un Rioja jo-
ven muy aceptable.

Pablo LIzill

PORTO-COLOM VENDO PISO
amueblado con 2 habitaciones.
Informes, Tel. 58 05 09 días labora-
bles de 7 a 13.

ES DONEN CLASSES D'E.G.B. i
BUP (Ilengua catalana, espanyola,
llatí, etc.)
Informes: Tel. 581294

informació local

Restaurante LOS PINOS
Avda. Cala Marçal - Tel. 575023 - PORTO-COLOM

Can Pep
Les ofrece:
POLLOS AL AST
PA EL LAS
SERVICIO A LA CARTA

MENU DEL DIA (incluso saba(Ios y domingos)
Se admiten encargos
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—Però escolti, senyor inspector
—digué en Miguel en un moment
de coratge— em pens que tenc al
dia totes les meves declaracions de
la renda i he pagat puntualment
tots els imposts, per tant no com-
prenc per què em diu que tenc un
forat fiscal.

L'inspector es mirà el subjecte
passiu amb condescendència.

—De quan ençà acompleix vosté
les seves obligacions fiscals?

—Doncs del... 1977 ençà, em pens
—contesta en Miguel una mica
confús—.

L'inspector, quasi sense immutar-
se obrí una carpeta de color blau
que tenia al seu costat i treient un
imprés informatitzat ii digué sense
massa mirament:

—Efectivament, però no tenim
les seves declaracions de la renda
del 1966 al 1970.

En Miguel mira amb espant el
seu interlocutor, però prest reac-
cionà.

—Escolti, jo no sabia que en
aquells anys s'hagués de presentar
declaració de a renda...

—Ah! —digué l'inspector fent
una ganyota— com vostè ja sap la
ignorancia de la hei no eximeix del
seu acompliment.

—Sí, efectivament, però tengui
present que l'any 1966 jo tenia deu
anys, com podia fer, aleshores de-
claració de renda? —intenta defen-
sar-se en Miguel, per?) l'inspector
ja tenia preparats els seus argu-
ments.

—Miri, segons les nostres dades,
vostè va rebre entre 1966 i 1970 una
retribució setmanal, Inure d'im-
posts, de 25 ptes. que son pare li
entregava puntualment si treia bo-
nes notes a l'escola, que era quasi
sempre, és aixi o no?

En Miguel no podia amagar l'es-
tat .d'estupefacció en què havia en-
trat sense voler. L'inspector segui.

—Doncs bé, aquestes rendes que
no pagaren imposts en el seu
moment, havien l'haver estat decla-
rades, amb dret a possibles desgra-
vacions, és clar, i pugen 6.000 ptes.,
a les quals les hi hem d'afegir 1.000
ptes. més que cada any i puntual-
ment, el seu padrí-jove li donava
per Nadal. Total: 11.000 ptes. Es
correcte això, senyor Bisquert?

Amb dos ulls enormes, com si
fossin dos plats, en Miguel contestà
afirmativament, incrèdul del que
sentia.

—Molt bé, dons, senyor Bisquert,
anem a fer la declaració correspo-
nent a aqueix periode i no se'n
parli més. Començarem per les
desgravacions. Pot desgravar algu-
na cosa?

En Miguel, en aquells moments
subjecte passiu, no sabia que con-
testar. L'inspector insistí.

—En què gastava aquells doblers
que rebia de son pare i del padrí
jove?

—Doncs... en pipes, cacauets, tra-
mussos..., entrades per anar al
cinema..., xufes, caramels...

L'inspector l'interrompé.
—Es a dir, articles de consum.

Per tant d'aquí no podem desgravar
ni un cèntim. Continui, senyor Bis-
quert.

—Normalment els doblers que
em donava el padrí-jove cis guarda-
va en la Iladriola... —l'inspector
escrigué v15 % de retenció»— tam-
bé solia donar un duro d'almoina
a la parròquia...

—Aims) no desgrava, senyor Bis-
quert —talla l'inspector—.

—...bé, també usava els doblers
per comprar-me material escolar,
com bolígrafs, quaderns, folis...

—Ah, molt be, a això sí que ho
pot desgravar, perquè són inver-
sions productives, pelt conserva les
factures d'aquelles compres?

En Miguel contesta irritat.
—Com puc conservar les factures

d'uns articles que vaig comprar ta
vint anys?

—Dons em sap greu, senyor Bis-
quert, però no podem desgravar ni
un cèntim dels seus ingressos. Com
tampoc no va tenir retencions ni
va pagar cap casta d'assegurança,
sols li podem desgravar el 3 % de
despeses de dificil justificació.

L'inspector aficá un imprés a
l'ordenador que tenia al seu costat
i premé uns quants botonets. Se-
gons després, la fulla sortia amb
totes les dades anotades. La decla-
ració corresponent al periode 1966-
1970 estava ja confeccionada.

—Bé, senyor Bisquert, la liquida-
ció ens diu que ha de pagar 2.200
pies. però, clar, aquestes són pesse-
tes de 1966 i 1970 que traduïdes a
pessetes actuals ens dóna una
quantitat de... —comença a fer nú-
meros amb una calculadora electrb-
nica—, ...de 48.000 ptes. —En Mi-
guel pega un bot de la cadira on
estava assegut— i a això li hem
d'afegir —l'inspector seguia fent
numerets en la seva calculadora

Ia multa..., els interessos del deu-
te..., i el recàrrec, i tot junt ens
dóna la quantitat de 97.567 ptes.

En Miguel estava blau, incrèdul,
espantat, astorat, esglaiat, esparve-
rat, esborronat...

—Voldrà signar aqui, senyor Bis-
quert? —preguntà amablement l'ins-
pector, i el subjecte passiu signa—.
Gracies. Ja sap que disposa de
quinze dies per fer efectiu el deute
en aquesta delegació o en qualsevol
caixa d'estalvis o entitat bancaria.
Me n'alegr d'haver pogut servir-lo i
ja sap que em té aqui al seu servei
—digué l'inspector mentre ii altar
gava una tarjeta i seguidament
oferia la ma—.

En Miguel sorti del despatx 23
amb l'imprés en les mans i baixa
com un autbmata les escales que el

conduiren a la sortida. Uns quants
metres més enllà l'esperava el
cotxe aparcat. Però es veu que
aquell dio no era el dia del nostre
home-subjecte-passiu, perquè quan
arriba al lloc on havia deixat el seu
vehicle es troba amb un avís: la
grua se l'havia emportat per estar
mal aparcat.

RAMON TURMEDA

JOVE, 20 anys, eotxe propi i servei
militar complit, cerca (*cilia.
In formació a aquesta Admció.

AL,LOTA AMB EX PERIENCIA s'o-
fereix per a guardar nins.
Informació: Tel. 575146. Demanar
per M'"I'eresa.

NARRACURTES

INSPECCIÓ

CRISTALERIA FELANITX Precisa
Jefe Administrativo
(2.500.000 ptas.)

SE REQUIERE:
—Persona responsable y con dotes de mando, de 25 a 40 años.
—Buenos conocim lentos contables y administrativos.
—Experiencia en puesto similar.
—Se valorarán estudios de Diplomado en Empresariales o si-

milares.
SE OFRECE:

--Unos ingresos anuales de 2 a 3.000.000 ptas. en función de la
formación o experiencia aportadas.

—Incorporación inmediata en puesto de responsabilidad en
empresa ubicada en Felanitx y en plena expansión.

ESPERAMOS SU VISITA
INPE. Via Portugal, 1 (Esquina Vía Roma—Frente Institutos)

Palma Tel. 712077 

Boutique PALMERAS
C. 31 de Ain 10

Grandes Rebajas en MODA
actual de temporada

y en su sección de ZAPATERIA

Tel. 581513
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LO MAS BELLO ES RESISTIR
Esta es la gam.] GROSFILLEX Boutique.
Muebles hellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardin GROSFILLEX son sólidos, inalterables

al sol y al	 resistentes al paso del tiempo.
Muebles de jardin GROSEILLEX.

Lo más hello
es resistir.

MUEBLES DE JARDIN

4MOBLES MONSERRAD
DISTRIBUIDOR PARA FELANITX

Tels. 580549 Td..
Paseo R. Argentina, 24 - B.	 580846 Part.
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En Co lau Barceló...
obtingut el primer certificat d'an-
glès a la Universitat de Cambrid-
ge— s'han reforçat de debò perquè
tota la documentació interna de
l'organització es fa en angles.

—Aquest càrrec t'ha portat a una
vida gairebé nómada. Vull dir que
t'ha obligat a viatjar molt. Quins
paíssos has hagut de trepijar per
dur a terme la teva comesa?

—Tot i que estic agregat a la
delegació espanyola amb seu a
Madrid, l'any passat vaig esser
a Washington a un seminari on
recollirem una informació molt
valuosa sobre armament nuclear.
També vaig anar a Hamburg i em
tenc de moure continuament dins
l'estat espanyol, sobre tot a l'entorn
dels dos punts més significats en
aquests aspectes: la base de Rota
i la badia de Palma. Dins l'any
present he hagut d'anar a Londres,
a Hamburg altra volta, Berlin, Ro-
ma, Lisboa, Malta, Córcega, Cer-
denya i ara just fa una setmana que
vaig assistir a una convenció a la
ciutat de Lund, al sud de Suècia.

—Quins són els fronts concrets
d'acció de Greenpeace?

—Són tres: Vida silvestre i espe-
cies protegides. Lluita contra la
contaminació tòxica. I campanya
antinuclear i de desarmament.

—En l'aspecte de desnuclearitza-
ció, crec que a mitjans de l'any
passat presentareu un informe amb
un pla quinquenal de desmantella-
ment de les centrals nuclears de
l'estat espanyol. Quina ha estat la
seva sort?

—Es un treball molt ben fet en
que s'avalua meticulosament el cost
econòmic de la substitució progres-
siva de ¿'energia nuclear per altres
fonts energètiques. Jo, de moment,
no sé quin cas n'ha fet el govern,
el que puc dir és que el PSOE
ha canviat molt d'opinió envers d'a-
questa qüestió i, per altra banda,
avui esta ben demostrada la discu-
tible rendabilitat de les centrals
nuclears.

—Quin és el grau de sensibilitza-

(Ve de la pàgina 3)

ció de les autoritats estatals, auto-
nômiques o municipals envers els
problemes ecològics?

—A les autoritats en general,
quan el que deim els va bé pels
seus projectestes es mostren encan-
tades, ara, si els contraria, se te
tiren damunt. Per exemple «Cabre-
ra parc nacional» ja els va bé, però
•desnuclearitzar la badia de Palma
ja no els hi va tant. Això passa
igual amb els pescadors. Invoquen
els nostres principis en contra de
Ia contaminació de la mar, pen) els
rebutgen en matéria d'espècies pro-
tegides i veda de captura de peixos
immadurs.

—Lògicament, en les vostres ac-
cions intentau involucrar els mit-
jans de comunicació perquè facin
arribar la notícia al públic. Ho
aconseguiu sempre?

—Si. Greenpeace té un cert sex
appeal. Té una imatge suggestiva
que interessa a la premsa i dins la
premsa hi ha gent sens dubte cons-
cienciada. Ara bé, també ens donen
sabatades i he de confessar que a
vegades els interessa més l'exclussi-
vitat que no el fons de la qüestió,
així com també que es dóna de
tant en tant una flagrant despro-
porció entre l'acció i el tractament
que rep als papers. En línies gene-
rals nosaltres consideram que la
campanya es positiva en aquest
aspecte quan aconseguim un debat
públic favorable als nostres objec-
tius.

—I el públic en general, quina
resposta dóna?

—Bona. A l'oficina de Madrid se
reben més de cent cartes diaries.
Un deu per cent solen esser soHici-
tuds de sods nous i altre tant en
demanda d'informació. També se
reben donatius i manifestacions de
solidaritat procedents sobre tot, de
zones on se fan accions.

—Com es financia Greenpeace?
—A Espanya tenim uns devuit mil

socis que paguen 3.000 pessetes
anuals. Aquest número és molt
relatiu perquè, per exemple, a Ho-

MEIPPSISIM	

landa en tenen dos-cents mil i a
Luxemburg set mil. En tot el món
comptam amb uns dos milions i
mig d'associats, que són bàsica-
ment els que financien tota l'orga-
nització. No cal dir que no tenim
cap mena de subvenció d'origen
obscur com volen fer creure certs
sectors que no estan d'acord amb
els nostres principis.

—Quina és la dotació actual de
Greenpeace?

—Pel que fa a la delegació espa-
nyola, té una plantilla de dotze
persones amb dedicació exclussiva
i quatre més mitja jornada. En
el pla internacional, a més del per-
sonal adequat, disposam de set
embarcacions. Dues s'adquiriren de
la idemnització que ens hagué de
pagar l'estat francès arran de l'afer
de «Raimbow Warrior» a Nova Ze-
landa. D'aquests dos, un resta al
Pacific i l'altre s'ha destinat a la
campanya de l'Antàrtida, on tenim
una base.

—Quins són els trets més carac-
terístics de les vostres campanyes?

—Dins el seu caràcter interna-
cional, l'eficàcia, la constancia i un
alt esperit de selecció.

La conversa s'allarga i òbviament
no poden reflexar tot el seu con tin-
gut. Les anècdotes, naturalment,

són innombrables. En Colau ens
diu que troba a faltar temps per
a les seves aficions personals, sobre
tot per la lectura. Lamenta no po-
der escriure al nostre setmanari

nosaltres també—. Abans pert)
de cloure aquesta tertúlia, li volem
formular les darreres preguntes.

—Quins creus que són els perills
més greus que planejen per sobre
les nostres illes en l'aspecte de la
degradació del medi ambient?

—La persistència d'una desastro-
sa política d'urbanitzacions, darre-
rament encoberta rera els camps de
golf. I la desforestació d'algunes
zones de la Serra de Tramuntana.

—Com ho pot fer horn per a fer-
se soci de Greenpeace?

—Senzillament, sollicitant-ho a la
seu de l'organització, carrer Rodri-
guez San Pedro, 58 - 28015 Madrid.

T. P.

POIITO-COLOM, VENDO PISO
amueblado, con 2 habitaciones.
Inf.: Tel. 580509 ((Has laborables
de 7a 13)

BUSCO EN FELANITX PISO o LO-
CAL en alquiler, apto para o ficina

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CLINICA DENTAL
Dr. Miguel BennAsar Obrador

Les comunica que esta consulta perma-
necerá abierta los MIERCOLES por la
tarde, durante el mes de AGOSTO.

Para cualquier urgencia llamen de 5'30
a 8 de la tarde al Tel. 582423

C. Major, 33 - Pta. D

Un saludo, Dr. Miguel Bennimar

SUPERMERC ALDO
4:; Os Corso

Carnicería - Charcutería - Frutas - Verduras - Perfumería
Alimentación en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS
	

NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Centro Comercial Ca's Corso 	 Porto-Colom



• IMM

ot
86=42REN6M6*666NOE

NUEVO NE RASCAL
CARGA REPARTE
MEGA A CUALQUIER PARTE.

,(Ina AUTOMOVILES
FELANITX .

WIsigAICIV6YOM ERS
Mejores por experiencia

Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
S=7,-15 :Tel. 580448 y 1». Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

C. Port de Palos, 23 - Tel. 575740	 PORTO-COLOM

AVISO
Se convoca a todos los propietarios de la URBANIZACION

PUNTA D'ES JONC, poligono 13 de Cala Marsal, a una reunión
para el día 30 de julio 1988, a las 17 h, en el Bar Vista Sol (C. Gavi-
na, 23 Porto-Colom), al objeto de tratar de las deficiencias de la
urbanización y los trámites a seguir para su recepción por el
Ayuntamiento, contándose para ello con la asistencia de un letrado.

Para cualquier información: D. Sebastián Matemalas, Tel. 575728

Círculo Recreativo - Felanitx
Quedando vacante la Conserjeria del Círculo Recreativo, las

p.ersonas interesadas en ocupar esta plaza • pueden presentar solici-
tudes, aportando «curriculum» en sobre cerrado y en la Conserje-
ría de la entidad, hasta el 15 de octubre de 1988.

La Dirrectiva
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\
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Servicio permanente de URGENCIAS y ,GRUA: Tel. 281313 (pedir por el 179)

FRANCISCO MANRESA, S. A 07200-FELANITX 	07669 -CALONGE (SantanyD
' Carrer Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 - 581985 Carretera de Felanitx, 5 - Telefono 657393

FELANITX
■M•111111111■	

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

.• En PORTO-COLOM pasaron
fechas señaladas, les FESTES DEL
CARME. Debutó la nueva banda de
Tambores y Cornetas de Porto-Co-
bm. Tal vez lo más grandioso fue lo
de la tarde/noche del domingo, DOS
MONUMENTALES PAELLAS para
800 personas, boca más, boca me-
nos. Actos organizados por la Aso-
ciación de Vecinos que tuvo su epí-
logo final, el mentado, en la novísi-
ma plaza de la URBANIZACION
«CAS CORSO», endomingada para
esta ocasión.

• Magnífico el cartel pintado/di-
seriado por BERNAT SANSO sobre
el próximo CONCERT/PRESENTA-
CIO del nuevo disco de los «INTER-
MINABLES». Como ya sabrán el
ACONTECIMIENTO tendrá lugar el
próximo día 30 de julio a las 10'30
de la noche en la romántica e in-
comparable playa de CALA SANAU.

• LA PENYA «EL COSO» está
terminando de confeccionar el pro-
grama de actos con motivo de SES
FESTES DE SANT AGUSTI. Tal vez
Ia próxima semana podamos adelan-
tarles algunos de ellos. 	 -
s El grupo «CORPUS CHRISTI»

ya empezó los ensayos con motivo
del «happening» que va a tener lu-
gar el próximó 27 ' de agosto en
«S'ALGAR». Y comenzaron ya con la
MISTERIOSA CANTANTE que va a
debutar ese día en el mundo «musi-
cal», entrenos no le van a faltar.

• En PORTO-COLOM hay una
«pizzeria» llamada «DON CAMILO»,
el nombre de un personaje singular
de un escritor italiano, no menos
singular es el gerente, un personaje
muy conocido TOMEU (de C'an To-
meu). Es una gozada hablar con él.
¡Lo hace tan pocas veces! Una no-
che de esas que le dio por charlar,
recordamos con nostalgia tiempos
pasados... Tiempos cuando él era el
batería del conjunto musical «LOS
GITANOS», tiempos añorados
¿Remember you ...?

4o En «DISCO CLASS» tienen un
«disck-jokey» que domina completa-
mente la musica-disco, valga la re-
dundancia. Me refiero a MIGUEL
ARTIGUES, un chaval joven que sa-
be lo que hace.

• El próximo domingo en «Se-
sión de noche» por la 1.a cadena de
T.V.E. tendremos ocasión de ver la
película «LUNA DE AGOSTO», cin-
ta rodada hace un par de arios en
Marruecos. La noticia no tendría
ninguna importancia en esta sección
si no fuera porque el Director Ar-
tístico de ella fue un felanitxer y
mejor amigo: MIQUEL OLIVER.

• VIDEO-CLUB. — «ESTADO
CRITICO» (3). Director: Michael
Apted. Intérpretes: Richard Pryor,

Rachel Ticontin, Ruben Blades. Pro-
ductora: VIC Vídeo. Duración: 101
minutos aprox. Género: Comedia.
SINOPSIS: Eddie, después de ser
detenido por un asunto de tráfico
de diamantes, se declara loco para
evitar ir a la cárcel. Le mandan a
un hospital, pero a pesar de hacer
Ias cosas más disparatadas le decla-
ran cuerdo. No le queda otra solu-
ción que escapar; coge una bata de
médico y se sube a una ambulancia,
pero entonces se desata una tormen-
ta y la ambulancia desaparece bajo
las aguas ... COMENTARIO: Cons-
truida en torno a la desbordante
personalidad de Richard Pryor, un
hombre-espectáculo completo, el fil-
me  saca un gran partido de aquel
famoso apagón de New York en
1977.

• De nuevo en su PORTO-CO-
LOM anda MIQUEL (Caseta), en
sus clásicas vacaciones. Lejos quedó
Ia REPUBLICA DOMINICANA por
algunas semanas. En lo que va de
ario hemos tenido el placer de salu-
darlo al menos en dos ocasiones, las
mismas que ha cruzado el Atlántico.

• Se está disputando en «Sa Mo-
la» el CAMPEONATO DE FUTBITO
para SENIORS. Hay un equipo que
merece mención especial, AIRE
COMPRIMIT. No destaca por sus
victorias, sino todo lo contrario.
Pero es un señor equipo, compuesto
de tíos divertidos que saben pasár-
selo fetén.

• Y les vamos a adelantar algo
sobre las VERBENAS, gracias a la
gentileza de la concejala CATI PI-
CO. El día 19 de agosto «HOM-
BRES —G—D, VICKY LARRAZ y
«LA GRANJA». El 20 tendremos a
«OLE-OL8», «ORQUESTINA DE AL-
GAIDA», «GEMINIS» e «INTERMI-
NABLES». El 21 CARLOS CANO y
«SIS-SOM» (recital supongo). El 23
el clásico «show» de XESC FORTE-
ZA acompañado de MARY SANT-
PERE y MARGALUZ. El 27 «DUO
DINAMICO», .DECADA PRODIGIO-
SA» y «ORQUESTA ALCATRAZ»
más dos conjuntos a concretar. Y
para finalizar el día 28, TRES GRU-
POS también a designar. Un presu-
puesto bastante alto, falta que el
personal quede satisfecho.

JORDI GAVINA




