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CONVIDADA
Benvolguts felanitxers:

Quan el 15 de juny de 1603, el visitador de N. S. del Socors,
P. Fra. Miguel Arguédez, aconseguia llicència dels honrats conse-
Hers de Felanitx per aixecar un monestir de Sant Agustí en agues-
ta ciutat a fi de que dos pares teòlegs escoltassin confessions i
cuidassin a ben morir i un tercer a ensenyar gratuïtament les pri-
meres lletres, el catecisme i gramàtica als allots, no sé si era cons-
cient de que aquella moteta agustiniana plantada dins el call ver-
mell de la nostra contrada i regada per les gotes de suor dels
nostres avantpassats es tornaria arbre esponerós i que encara avui
dóna aixopluc a tota aquesta estimada ciutat nostra.
El que és cert és que quan arribam a finals del mes d'agost, tots
els felanitxers ens disposam a fer festa. Festa en honor de Sant
Agustí. Una festa que si be va néixer amb un caracter exclusiva-
ment religiós, a poc a poc es va anar guanyant els carrers, les
places i la voluntat de tot el poble fins a convertir-se en una fita
festívola dins el calendari felanitxer.

Jo teniu el programa que l'Ajuntament ha preparat per les
Festes de Sant Agustí d'aquest any.

Tots hi sou convidats. Aprofitem aquests dies de bulla per
donar-nos més la ma, uns als altres, per conviure alegrement amb
la família, amb els amics i els convidats. Facem festa tots plegats;
per?) pensem també que després de la festa hem de continuar la
nostra tasca individual i també collectiva. No ens podem com-
plaure de cap manera amb el que hem fet.

Sempre hi ha més a fer, i a Felanitx hi ha molt a fer. No
podem romandre sords ni cecs a la realitat.

Permcteu-me que aprofiti l'ocasió per agrair en primer lloc
la collaboració que corn a Batle he trobat moltes vegades per part
de particulars i per part d'entitats que han sabut donar resposta
a in iciatives que van en bé de la collectivitat; i a la vegada vull
demanar l'ajuda de tots els que hem d'intentar treure el carro
endavant i posar-lo dins el camí del vertader progrés. Els pro-
jectes que té en marxa l'Ajuntament necessiten de la collabora-
ció de tots perquè van en benefici de tots.

Un record molt entranyable per tots els felanitxers que per
un motiu o l'altre es troben fora i no podran conviure amb nos-
altres aquests dies de Festa Major.

Per ais visitants, una benvinguda molt cordial i el desig de
que el nom de Felanitx sigui sempre un bell record per a tots.

Molts d'anys!
EL BATLE,

COSME OLIVER MONSERRAT

BONES F ESTES
No fa gaire gegfem a la revista «LLUC» de maig-juny d'enguany, arran

de les festes d'estiu: «Si és vere que la societat d'avui esta mancada d'una
escala de valors, i més tost els trabuca espesses vegades, hem d'afirmar
rotundament que l'ancestral tradició nostrada de les festes d'estiu és un
valor a conservar, a protegir i a promoure. Ho deim amb absoluta rotun-
ditat, fonamentats en la millor filosofia antropològica del moment».

La festa de Sant Agustí mantén des del caire advocatori un reclam
de cosmopolitisme —per anomenar de qualque manera el ressò de que ha
gaudit per tot arreu de la contrada illenca— que, malgrat la força diluient
dels costums de diversió imposats per la indústria turística i la societat
de consum, encara —i no sabem ben bé per qué— té certa vigència.

Sens- detriment del que puguin asseverar els historiadors, sospitam
que el relluu que ha ostentat la nostra festa agostenca des de principis
del segon quart de segle erica —amb els dos punts cimers als voltants
dels anys 30 i 50— s'ha degut al saluet de les verbenes, unes bauxes que
tenien la virtut d'arreplegar dins un marco incomparable la més nodrida
concentració humana en aquesta mena de divertiments, per tal d'escoltar
los más renombrados conjuntos musicales del momento.

Avui, obviament, el parc ja no és un marco incomparable ni s'hi
poden escoltar los más renombrados conjuntos musicales del momento,
i aquest fet s'ha d'encarar al de que Mallorca gairebé durant tot l'any és
una gran sala de festes.

Feim aquestes observacions perquè creim que la festa de Sant Agustí
ens ha quedat un poc fora de lloc i tal vegada s'hauria d'intentar recon-
duir-la.

Sembla que hi ha dos fronts que, naturalment es complementen. Per
una banda es pot intentar revaloritzar les verbenes, la qual cosa no és
tasca lleugera, perquè es tractaria de donar un servei de més qualitat per
tan sols cinc vespres a l'any. Aix?) seria més viable si es contemplas la
possibilitat d'un major aprofitament del parc durant l'any i, lògicament,
Ia seva ampliació. Aquesta empresa cau de ple dins les competències
municipals.

Per una altra banda hi ha la possibilitat de revitalitzar la festa popu-
lar. Això no és possible sense un ample compromís entre distints sectors
del poble i des d'un nivell corporatiu i l'obstacle més gros és la minsa
vivència corporativa de la societat felanitxera. En aquest aspecte és evi-
dent que s'ha de donar entrada sobre tot a la imaginació. Avui no es pot
entretenir la parròquia, ni molt menys involucrar-la en un procés festiu
amb els patrons esquinçats i alhora està perfectament demostrat que sols
se pot aconseguir engrescar-la de veritat retornant-li els signes de la seva
personalitat collectiva. S'ha d'evitar doncs el perill de confondre les nos-
tres arrels culturals amb un folklorisme superficial o postís, i en aquest
sentit s'ha d'emprar la imaginació, precisament per equilibrar i combinar
aquests conceptes.

Camps de treball Vet ací les coordenades que haurien de regir, al nostre entendre, la
vigorització de les nostres festes.

Estam totalment d'acord amb l'opinió recollida a l'editorial de la
revista «LLUC». Cal conservar, protegir i promoure les nostres festes; i
per això mateix i a manera de missatge 'festiu, vos oferim aquestes con-
sideracions, tot assaonant-les amb els millors desitjos de que aquelles
—les festes— vos resultin grates en extrem i ens servesquin sobre tot per
afermar els !laços de convivència i solidaritat entre tots els felanitxers.

Molts anys!

La Direcció General de la Joven-
tut del Govern Balear, d'acord amb
les seves previsions, ha duit a ter-
me a Felanitx, amb la collaboració
del nostre Ajuntament, tres torns
de Camps de Treball.

Aquests camps de treball són
unes activitats de temps lliure per
a joves de 18 a 26 anys, que possi-
biliten un intercanvi d'experiències
en la convivència i el treball, entre
joves extrangers i de distintes co-
munitats espanyoles. La feina que
realitzen té un caracter social, o 1)6

d'aprenentatge d'alguna técnica o
matéria específica: neteja de boscs,
de platges, reconstrucció d'escoles
rurals, cursos de video, dinamitza-
ció cultural, estudis ecològics, ar-
queologia...

Al nostre terme, la segona quin-
zena de juliol uns 24 joves i la
primera d'agost una dotzena, s'apli-
caren a diversos treballs de neteja
de zones costeres, així com a colla-
borar en diverses activitats de les
festes del Port.

Aquesta darrera quinzena d'agost

una vintena de jovençans es dedi-
quen a retirar ferns i deixalles dels
voltants de s'Arenal, la qual cosa
no és fer poc.

Un cop acabada la campanya de

camps d'estiu tenim intenció 4e
donar a conèixer detalladament
quines són les prestacions que
s'han duit a terme en aquesta acti-
vitat.
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Cat. Ticoulat
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
L;at Ticoulat

TIFFANNI
Major, 37 - Tel. 582051 - FELANITX

REBAJAS calidad a bajo precio

Visite nuestro MERCADiLLO
ZAPATOS a partir de 500 ptas.
ALPARGATAS a partir de 200 ptas.

APROVECHE, solo por poco tiempo

De nuevo tenemos abierto

Asociación de Vecinos y Propietarios de
Porto-Colom

INFORMA
Que, deseando contactar con todas aquellas personas, grupos

o entidades que puedan aportar ideas y colaborar aportando in-
formación sobre deficiencias o sugerencias, les ruega se pongan
en contacto con esta Asociación, bien a través de algún miembro
de la Junta Directiva, a bien depositando sus comunicaciones en
el buzón de nuestra sede, plaza de Ca's Corso, número 1.

El Presidente, Luis Julid

Paz 	 Ar/OSTO
«La Hamm» 28
Fantástica Novillada d' DOMINGO

de San Agustin
	 a las 6 tarde

5 Bravos Novillos
de D. Ramon Flores (Salamanca)

REJONEADOR

LUIS CORREA
NOVILLEROS

Alberto Sole de Madrid

Y

Leo Navarro de Cordoba

2
	

FELANITX

SANTORAL

Diu. 21 St. Pius X
DM. 22 Sta. Maria Reina
Dim. 23 Sta. Rosa de Lima
Dim. 24 Sant Bartomeu, ap.
Dij. 25 St. Lluís de França
Div. 26 St. Cesani d'Arlès
Dis. 27 Sta. MOnica

LLUNA

Lluna plena dia 27

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 i 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
citi: 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 Alcali: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 i 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 i 20,30 h. Diumenges j 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

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

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulancies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Ajantament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria celebrada el pasado día 10,
tomó los siguientes acuerdos, con
asistencia de todos sus miembros.

Sc aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Sc acordó el pago del importe dc
la publicación del anuncio sobre
adquisición de un local para la
Tercera Edad en Porto Colom.

Se concedió licencia a D. Antonio
Palmer Barceló, en representación
de Cornisa y Surcasa, para cons-
truir nueve edilicios aislados desti-
nados a locales y viviendas y una
piscina en parcela sita en la calle
Cala Marçal, s/n. de Porto Colora,
con una tasa de 4.568.102 pesetas.

Se concedió licencia a la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España
para instalar 16 postes en cl cami-
no dc Son Suau, paraje Puig Asse-
gut.

Se concedió licencia a D.a Mercè
Barceló Artigues para realizar obras
en calle Camp Roig, 34 de Porto
Colom, con una tasa de 13.569
pesetas.

Felanitx, a 12 de junio de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

E1 Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extrordinaria,celebrada el
pasado día 15, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Miguel
Bared() Batle y D. Pedro Juan Batle
Gardas, que se habían excusado.

Se formularon numerosos ruegos
y preguntas.

Se empezó a debatir el tema de
Ias próximas ferias y fiestas, sin
adoptarse acuerdo.

Felanitx, a 16 de junio de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

.AMAIII1E en Puerto
Deportk o de Porto-Coloni.
Inf.: Tel. 575081 (de 1(1 a 11 norlie

SE NECCSITA CI IICA para cuidar
niño. Inf.: C. Son Pinar, 23,

partir de las .") de la tarde.

SE NECESITA NIUJEll para cuidar
casa eon 	 en Porto-Coloni,
que tenga coche. Trabajo fijo.
Inf. Tel. 575739

	•••■•••••••■

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

(;EIICANI Al..I.()T de 16 a 18 anvs,
per ajtidant a Supermereat.
Inf.: Superinercal Ca`n
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Gran assortit
en moda a

meitat de peu
Talles de 0
a 18 anys

APROFITI

Carrer de Sa Plaça, 12 — Tel. 581821 — FELANITX

--FELANITX

Jaume Mayol, pegs camins de !tit
El jove pintor felanitxer acaba de tancar triomfalment

Ia seva primera exposició a «Sa Pieta Freda».
Els pintors ens poden alegrar la

vida amb llurs obres i fer-la més
excitant. Perquè passi això, s'ha
d'establir una certa complicitat en-
tre l'artista i cl públic, ja ho sabem,
però també hi ha d'haver una gran
dosi de misteri i penombra. Sense
misteri, l'art esdevé disseny gràfic,
publicitat. La publicitat seria l'art
en to menor.

El tenebrismc del XVII empra la
llum per sorprendre'ns. Giorgione,
Velazquez, Rembrandt, a més del
que mostren, ens fan veure més
enllà de les imatges. Es el misteri
del clarobscur.

Jaume Mayol, pintor de senti-
ments i sensacions, ha exposat a
«Sa Pieta Freda» de Son Servera,
la galeria ales misteriosa de Mallor-
ca i també la més important, stage
door privilegiada per a una primera
exposició. En aquest cas, les obres
pintades i l'habitat estan en intima
harmonia; diferents sales, distints
nivells, quadres que sorgeixen com
aparicions, fan un suggerent joc, de
l'itinerari a seguir. Mayol torna a la
llum del XVII, però representada
amb pigments i latex. Entre les se-
ves aportacions, hi ha un nou inte-
rès pel contingut, fins ara tan des-
prestigiat i una aproximació, potser
inconscient, a les arrels histõriques
de la pintura europea. Es un inno-
vador que pinta natures mortes,
paisatges i composicions amb la
visió de l'home de It de segle, de fa
postmodernitat. El seu dibuix te
gracia, força i moviment; l'Os del
gran format li dóna solemnitat; les
pinzellades de factura fresca, ales-
hores s'adonen d'una subtil deixa-
desa, i cosa més important, aconse-
gueix connectar amb l'espectador,
sense deixar-lo indiferent.

Al seu magnífic estudi, de claror
zenital (aqui també la llum es pro-
tagonista), En Jaume ens parlara
de tot quant volem sebre d'ell.

—Des de quan pintes?
—En pla de pintor, des de fa tm

any i mig. Al Batxillerat, el Dibuix
era l'assignatura que minor m'ana-
va i volia esser pintor o arquitecte.

—Quins han estat, els teus mes-
tres?

—Som atiodiclacte, ttna manera,
molt pura (no contaminada) de
començar. Els problemes d'escala,
perspectiva i color, els pots apren-
dre anant a bons museus o mirant
hones illustracions de llibres d'art.
Has de sebre treure profit d'alla
que yetis. A mi em varen impressio-
nar molt el Van Gogh Museum
d'Amsterdam i els Rembrandt del
nijksmuseum. Els museus són font
inesgotable de sorpreses.

—Com definiries el teu estil?
—No he pensat mai en estils.

Aix() és feina dels critics, que són
els qui classifiquen. Faig pintura
autobiogràfica, perquè hi pos a dins
records i sentiments; en pintar un
quadre, l'has de sentir, i donar-li les
teves arrels culturals i la teva vida.

Abans de començar una pintura,
ja sé corn em quedara, perquè he

Avaltatge de flavors

Eis carrers de Porto Colom
(Conclusió)

En lloc de «Vapor», ja que teníem el «Vapor Santueri», si a la vila

tcnim el «Guillem Timonero molt merescut, tant com el «Miguel Massuti»
al pert, no hi quedaria be un «Patró Esteve», «Patró Riera» o «Rafel
Sant»? Si els mariners són tots al mateix barri, segons la seva relació
histórica, no entenc com als «Germans Pinzón» les se n'han duit tan 'luny
de «Cristòfor Colom» (¿no Cristòfol?), de la «Santa Maria», «La Niña»,
«La Pinta». Horn pot pensar que eren de «Rodrigo de Triana» que hi esta
just damunt. Tampoc crec que «Alcalá Galiano», politic i escriptor, es
trobi a gust entre «Pinzóns», «Churruca» y «Trafalgar», tret de que
pesaren el seu nom a un cuirassat, que en tot cas hauria anat millor
al costat de la «ronda del creuct Baleares». Tampoc foren mariners ni
«Hernán Cortes» ni en Xesc «Pizarro», que avui seria «Almagro»... si no
Ii hagués costat el cap, per orde d'En Pizarro. Aixi com «Magallanes»
es seguit del carrer «Juan Sebastian Elcano», trob que al de «Pedro de
Mendoza» li falta el de «Juan de Garay», qui refeu tot el que els indis
Ii esbucarcn a Mendoza.

Cap a la punta de Sa Bateria, el que podrien anomenar com el «port
esportiu de la história naval», entre el carrers de «la Caravellao, «el
Bergantí», «la Goleta» i «la Galiota», hi trob a [altar el de «la Pastera»...
i després ens diuen estufats! El que no comprenc de cap manera, es corn
el «carrer de la Ribera» no toca mar per cap dels caps. Això a la banda
de la Duana, que a la banda de l'església havent un «carrer de Llevant»,
m'agradaria més un «carrer de Tramuntana» al mateix lloc que té el
«carrer del Nord», que estaria millor un poc més amunt, a Londres, per
exemple...

Com que hi ha noms de personatges importants entremesclats amb
noms de peixos, horn podria creure que el «carrer de L'Emperador>>
recorda al nostre Carles I, perquè es troba al barri que en podriem dir
«dels peixos grossos». Podria ser per haver estat el 1535 al port d'Alcúdia
i el 1541 al port de Palma, perà segons el meu parer alió es un homenatge
al peix esnasa.

Com que no hi podia faltar el regne vegetal, tenim per una banda el
«carrer dels Tamarells» i a l'altre cap de món el carreró «de Ses Sivincs»,
que be li podrien haver posat de «les Savines», malgrat ho diguem de
l'altra forma. No havent trobat cap carrer «Sant Salvador», i be podria
ser perquè es tracta del primer nom de la terra descoberta p'En Colom
i riel cim dc la nostra clevocie mariana. Si li han posat «El Salvador»
¿sera pel Bon Jesús o la república centroamericana?

Alcem el vol un poc, i a la punta de Cala Marcai hi trobarem carrers
«de l'Aguila. Peixatera», «Corh mari», «Gavina» i «Martinet». He d'admetre ,

que el nom de «la Fotja» m'ha sorprès... i me fa acabar tot de cop'
aquesta nota. Es que normalment som una fotja... i també, si voleu, uni
annerot.

San Pedro, 9 de març de 1988.
Miguel Antoni Engin ver

—Pràcticament es impossible. Pot- veure la seva exposició «Barceló,
ser l'arquitecte i l'escultor si, per) Barcelona» i trob que hi ha qualitat
la pintura fuig una mica, igual que a la seva pintura.
la música. Un escultor s'ho ha de 	 —Se prepara una exposició a la
pensar més a l'hora de coNocar vila de pintors felanitxcrs, per la
l'escultura, necessita un entorn. 	 Fira del Pebrebord, ¿què hi trobes?

—Creus que En Miguel Barceló 	 —Es una manera de moure el
ha intluït en els pintors joves fela- poble de Felanitx, culturalment. És
nitxers7
	 una iniciativa totalment d'aplaudir,

—Si, és inevitable, però a mi crec una idea molt bona.
que no m'ha influit gaire. Vaig

	
Miguel V. Sebastián

fet esquemes, esbossos, seleccionant
moltissim fins que trob el centre
que cercava. De vegades és dificil
.sebre quan esta acabat un quadre,
té tants d'estats! Sempre hi podràs
afegir o llevar coses.
—Quins temes t'atreuen per a pin-

tar?
—El tema per a mi és molt im-

portant. M'agrada la mar, per les
vivències infantils, el port de Fela-
nitx, les caramuixes de S'Algar, els
peixos... A aquesta exposició de «Sa
Pieta, tots els quadres són d'am-
bient mariner, malgrat que a molts
no es vegi, només s'intueix. La mar
és com una mare, et dóna vida.

No em costa gaire trobar les
imatges per als meus temes, però
he de seleccionar, no em serveix
qualsevol cosa. Aviti en dia estam
saturadissims d'imatges.

—Quin temps hi dediques, a pin-
tar?

—De vegades són les quatre del
mati i estic pintant. Et poden sortir
les idees a les dotze del vespre, i no
te'n pots anar a dormir perquè les
has de plasmar a la tela. Has d'a-
profitar aquests màgics moments,
ja que no sempre te ve la inspira-
ció. Com deia Picasso, la inspiració
Out de trobar pintant.

—Creus en la inspiració?
--Sí, totalment. Quart ve no ets

tu, et deixes dur per l'esperit i et
quedes sorprès dels resultats obtin-
guts. Els pintors pintam per a la
gent i hem de comunicar sensacions
als altres, parlant sense paraules. Si
no, la pintura és cosa morta.

—Que ha suposat per a tu expo-
sar a «Sa Pieta Freda»?

—Una experiencia positiva al cent
per cent. M'he sentit molt respon-
sable, pert) estic molt content del
resultat.

—Ja hi pots
l'obra venuda des
la inauguració!

a estat una
a fer més coses, a

estar, amb tota
del primer dia de

sorpresa! T'ajuda
intentar superar-

te. Jo volia que això passes, en pots
estar segur, perb... ho trobava tan
difícil!

—Estas amb contacte amb altres
pintors?

— No tn'agrada estar amb contac-
te amb altres pintors. Veure expo-
sicions et pot ajudar i perjudicar
si no ets critic d'allò que veus. Has
d'anar alerta perquè et pots conta-
minar sense adonarte'n. Crec que
som conscient de la vàlua de la
gent. M'agrada anar a Barcelona
per veztre una exposició, agafar una
revista ilittstrada o en tot cas, mi-
rar-me els classics.

—Com veus el present de la pin-
tura a Mallorca?

—Vivim una época molt interes-
sant, surten coses bones, la gent es
mou. Cree que els mallorquins ens
hauríem de fer notar una miqueta
mês.

—Tu volies estudiar Arquitectura,
¿creus que els artistes haurien de
coHaborar amb els arquitectes? -



CERÀMICA 	 I

M. ESCALAS	 i
DIBUIXOS

H. BONNER
Inauguració dia 27 d'agost a les
20 h. Fins Ill de setembre

CALL IERMELL
C. Major. 34 - Tel. 582158 FELANITX

INSIZILLENA
JOAN MOREY

"'NA

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques

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

Corresponsalía de Ultima Hora y Baleares
En Felanitx: Andreu Albans López

1.a Volta, 125 - A. Tel. 581118

Para Esquelas, Anuncios y Publicidad

Mobles MONSERRAT
felicita als seus clients, amics i públic en
general amb motiu de les festes de St.
Agustí.

Via Argentina, 24 - B - Tel. 580549

VERBENAS 88
PROMOCIONES EN

Boutique
DEAN

Piel-Onte-lana-Paftuelos de seda
C. Miguel Bordoy, 13 	 FELANITX

LORD BYRON
Venga al más nuevo y excitante

PIANO BAR DE LA ZONA.

Baile y disfrute con música en vivo
AMBIENTE TODA LA NOCHE

C. S'Espalmador, 4 	 Cala Ferrera

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

Can Pep
Les ofrece:

POLLOS Al. AST
PAELLAS
SERVICIO A	 CARTA

NlENU DEL DIA (incluso sabados y domingos)
Se admiten encargos

CAFE CALA FAVA
REAPERTURA

dijous 25 d'agost a partir de les 7
del capvespre.
Na Catalina Salva i En Rafel A ulet, en la nova dirce-

ció, voldrien comptar amb la vostra presencia per poder
convidar-vos a prendre un refresc o una copa.

Passeig d'Ernest Mestre, 1 	 FELANITX

FELANITX

Concert de piano a càrrec
d'Antoni Piza

Volem destacar especialment del
programa de festes, el concert de
piano que ens oferira el nostre
paisà Antoni Piza el divendres dia
26 d'agost, a les 21'30 del vespre,
a l'església de Sant Alfons.

Estarà integrat en la seva prime-
ra part per «Tres cançons i danses»
de Frederic Monpou i «Quinze
invencions a dues veus» dc J. S.
Bach. La segona part l'ompliran
devuit peces característiques de
les «Davidsbiinleltánze» (Danses dels
aliats de David) de R. Schumman.

Llar de la Tercera Edat - liners°
— La Junta de Govern estam

programant unes activitats d'home-
natge a la vellesa i volfiriem contac-
tar amb aquelles persones majors
de la vila que no surten de ca seva

per motius familiars o de salut. Per
això feim una cridada a la collabo-
rack"), i agrairem que telefoneu al
58.19.62 per informar-nos de les
persones en la situació anomenada
que conegueu.

Es prega a totes les parelles,
sods de la Llar de la Tercera Edat
que duguin més de cinquanta anys
de matrimoni, que ho vulguin noti-
ficar a aquesta entitat, de cara a la
trobada que es (*aril a les I Jornades
de la Gent Gran de la Comarat de
Migjorn, a celebrar el proper mes
d'octubre.

Es comunica als pensionistes
sods d'aquesta Llar que gaudiran
d'una rebaixa especial en el preu
de la localitat de la corrida de
toros del dia de Sant Agustí.

A la Llar els donaran més infor-
mació sobre cl particular.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte dia 6 horabaixa, a la
parròquia de Sant Miguel, va rebre

per primera vegada l'Eucaristía, el
nin Antoni Martorell Capti.
I dissabte dia 13, a l'església de

Sant Alfons, la va rebre el nin An-
toni Nadal Hernandez.

Rebin els nous-combregants la
nostra felicitació que feim extensi-
va als seus pares.

informació



FELANITX 	 S

UN PERIILL

Sr. Director:
AI carrer Pescadors de Portoco-

lom, molt prop de l'edifici del Grup
dc POrts, hi ha una casa que fa
molts d'anys que esta deshabitada.
Això, que en si no té la més mini-
ma importancia, es causa de preo-
cupaciú per la gent que vivim per
alla, perquè la casa s'ha anat
riorant, fins al punt d'arribar a
ruinosa, i es un greu peril pels qui
passen per davant ella, ja que no es
estrany que caiguin trossos de la
façana, de la balustrada de la
terrassa i fins i tot amanacen
bon de veres les bigues del baled.

Pens que tothom té dret a tenir
les seves cases així com vulgui,
mentre no perjudiqui per els al-
tres; i en aquest cas, passa d'hora
que les autoritats facin una adver-
tencia al propietari de la seva irres-
ponsabilitat. Seria lamentable que
s'hi posas remei quan hagués
ocorregut una desgracia.

Maria

ELS VENTILADORS

Senyor director del setmanari
.FELANITX»:

Soc un català que enguany per
primera vegada he vingut a passar
les vacances a Portocolom. Cada
setmana he assistit a missa a la
parròquia del Carme i m'ha cridat
fortament l'atenció el fet de que hi
hagi ventiladors a la part dreta de
l'església, però no a la part es-
querra.

És que la gent que seu a l'es-
querra es la més sacrificada, o que
els responsables de la parròquia
senten més simpatia per la dreta
que per l'esquerra?

Agrairia informaciú per satisfer
Ia meva curiositat.

Gracies.
Enric Vinir6

PORTOCOLOM
La festa de la Mare de Dal

d'Agost constitueix la cloenda de
les festes del Pont. Una vegada més
i a semblança del dia de Sant Jau-
me, el Port vessà per tots els cos-
tats de gent i de vehicles —que tot
s'ha de dir—. La tradicional prova
de la travessia dei port nedant,
capta l'atenció de a gent. És una
prova simpatica perquè abraça un
espectre tan ample d'edats que fa
possible que tant figuri al cap de la
classificació el padrí corn el caganiu
de la família.

La prova fou patrocinada pel
Conseil Insular de Mallorca (Fede-
ració Balear de Natació), i un cop
acabada se repartiren 54 trofeus i
altres tantes medalles. No dispo-
sam ara mateix de la Ilista dels
guanyadors, per-6 confiam d'oferir-la
a una de les properes edicions.

trofeits foren entregais pet De-
lega t d'Espo•ts del CINI Andrei! Hie-
ra, (.1 Balle Cosine Oh \ er, el presi-
dent de la F. B. de Natació Toineti
Bonet, el \ ice-president del Club
Nautie Totneu Flol i el president de
1•Assorinció de Veins Lluis

Llàstima que per part del Grup
de Ports no se prenguin mesures
per tal de facilitar al maxim agues-
ta carrera tan popular. Cap a la
meitat de la prova, una llanxa de
grans proporcions ancora al bell
mig de l'itinerari que seguien els
nadadors, obstaculitzant la seva
marxa així com la visió dels espec-
tadors.

Sembla que es va produir qual-
que error involuntari en el control
d'arribades, perquè un jove nada-
dor es queixava fort ferm de no
veure's inclòs en el Hoc que creia
que li pertanyia. Suposam que al
final se subsana l'error si de veres
va existir.

Una actuació imprevista clogué
però definitivament el cicle festiu.
El dilluns a vespre, gracies a la
Direcció General de la Joventut,
tinguèrem ocasió de presenciar l'ac-
tuació del grup folklòric d'Ulldemo-
lins (Tarragona), que ens oferí una
magnifica exhibició dels seus balls.
La ballada no havia tingut una pu-
blicitat adequada i el públic no fou
gaire notabrós.

Llàstima també no s'hagués pre-
vist una illuminació adient.

VERBENES DE	 NITX
1988

Divendres, 19 d'agost.

Hombres
VICKY LARRAZ

La Granja - Ambassador
Dissabte, 20 diagost.

O lé Olé
Orquestrina d'Algaida

Géminis - Los Hits
Dimecres, 24 d'agost, a les 22'30.

RECITAL

CARLOS CANO
SIS SOM

Divendres, 28 d'agost.

LOS REBELDES
LA FRONTERA

Interminables - Blue Note
Dissabte, 27 d'agost.

Duo Dinámico
Década Prodigiosa

Orquesta Alcatraz - Delfos
Diumenge, 28 d'agost. VERBENE GRATUITA

Lucio Barbosa y Orquesta
Dunas - Equs

EXPOSICION

OLEOS y DIBUJOS

Ladislao Tinao
Del 20 al 28 de agosto en la sala de

«SA NOSTRA)
Inauguración hoy sábado a las 8'30

Horas de visita: Laborables de 19 a 21
Festivos de 11 a 13 y de 19 a 21 h.



RESTAURANT

((EL PARQUE»
PARC:DE SA TORRE

Vos ofereix per aquestes
festes la seva gran

varietat de
MARISCS i CARNS:

-Calamars farcits

-Pebres farcits de marisc
-Curbina del Nort a la planxa
-Llenguado farcit de gambes
-Anques de rana
-Anyellet al Xampany amb patató

Dia 28 festa de Sant ligustí:

Men(' especial per dinar
(a mis de la carta]:

-Favada Asturiana

-Favada amb marics
-Brou de marisc

Obert tots els dies
del 19 al 28 d'agost.

ReserviRaula a Pizzeria
«Don Camilo» de

Portocolom, Tel. 575353

Q Gabinete Pediátrico
Carrer des Call, 17 - Tel. 581197

Les comunica que durant els mesos de juliol i agost, restarà
TANCAT els DIMARTS i DIJOUS, excepte els dies 19 i 26 de ju-
liol i 16 d'agost.

REBAJAS

Boutique Gabriele
Porto-Colom

6 	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tengo en las manos —como
ya tendrán ustedes a la vista— el
programa de festejos. Ya saben, lo
de cada año, FIRES Y FESTES DE
SANT AGUST1, que dicho sea de
paso, está bastante bien dentro
de lo que cabe. Por otra parte me
gusta esa portada que ha realizado
JOAN 	 MAIMO, es bonita,
verdad.

• Los JUVENILES del C.D. FE-
LANITX disputaron el pasado sá-
bado un AMISTOSO frente al
R.C.D. MALLORCA dc 	 división
nacional. Un partido muy interesan-
te. En la 1., parte los felanitxers
jugaron mejor y hasta se adelanta-
ron en el marcador, una mitad que
finalizó en 1-1. En la 2.a parte el
poderío visitante se hizo notar, ter-
minando el partido en 1-2. Un
resultado que no esta nada mal. El
gol felanitxer fue obra de JAVI
MUÑIZ.

• Y acerca de este particlillo di-
remos que estuvo presente el tecni-
co mallorquinista SERRA FERRER,
que sigue la cantera con ojo clínico.
Dicen algunos que para ver de
manera especial al felanitxer JUAN
GALLARDO.

• El C.D. FELANITX juega un
AMISTOSO —otro— el próximo do-
mingo en CAMPOS, contra el equi-
po titular. 	 .

• Mientras tanto, MUT, el espe-
rado jugador felanitx5r,.. se' halla„
—casi— totaImentt recuperado de
Ia HEPATITIS. Esta semana co-

menzú a entrenar sin forzar la
máquina.

• COLAU VENY y SANTI MON-
SERRAT, jugadores del C.D. FELA-
NITX la temporada pasada, han
FICHADO por el C.D. SANTANY1.
Les deseamos mucha suerte en su
nueva andadura.

• JUAN del «BAR COSMOS» de
PORTO-COLOM ya esta pensando
en el invierno. Está preparando
un monumental CAMPEONATO DE
DOMINO.

• En «DISCO CLASS» hay un
muchacho que se llama TOTE. Sabe
mucho de todo, adernas de ser un
experimentado «pincha-discos».

• VIDEO CLUB. — «LA RUBIA
DEL BAR». Director: Ventura Pons.
Interpretes: Enric-Majó, Nuria Hos-
ta, Ramoncín, Pepe Martin y Carme
Sansa. Productora: Lauren Films
Vídeo Hogar, S. A. Duración: 98
minutos. Genero: Melodrama ro-
mántico. SINOPSIS: Mario es un
hombre casado, tímido, encerrado
en sí mismo. Está sin trabajo, quie-
re ser escritor, pero se encuentra
muy mediatizado por su mujer,
sumamente posesiva y castradora,
que le mantiene con el dinero que
gana echando las cartas a las veci-
nas del barrio. Un día, en un bar
de los barrios bajos, ve sorprendido
como una fascinante rubia echa un
fajo dc billetes de mil a la cara de
un chulo... COMENTARIO: Retrato
de un hombre sencillo destruído
por una mujer sin escrúpulos en el
que, aparte de la descripción psico-
lógica del personaje, se muestra
como son los barrios bajos de la
Barcelona actual.

• Hoy sábado día 20 de agosto
hay una CENA DE GAI.A con mo-
tivo de la celebración de la FIESTA
TRADICIONAL de «PARQUE MAR»,
allá por Cala Egos > que organiza
con todo lujo de detalles la Direc-
ción de este complejo turístico.

• Y esta semana vamos a ser
breves, pero la próxima habrá más
en esta sección de «chismes». Sola-
mente nos queda desear a todos,
amigos, conocidos, extraños y ene-
migos, UNES BONES FESTES.

• JORDI GAVINA



FELANITX 

Tres partidos seguidos, tres. Sá-
bado, domingo, lunes. Bajo un calor
sofocante, irresistible. Todo un ma-
ra thón africano.

El balance ha sido netamente
positivo. Se ha superado —por
penaltis— a un equipo de 2.a divi-
sión B, perdió por la minima frente
al potente Manacor, al que supo
plantarle cara y venció —por penal-
tis— en Llucmajor adjudicándose
cl trofeo festivo.

TROFEO TRIANGULAR
«CIUTAT DE MANACOR»

SANTA PONÇA, 4 - FELANITX, 5
(Penaltis)

Partido jugado el pasado sábado.
FELANITX.—Otero (Parera), M.

Riera (Pont), R. Juan, M. A. Llull,
Valentin, Felipe, Teruel, Juli (Gal-
més), X. Riera (Agustin), L. Llull
(M. Rial) y Bonet (Sagrera).

Arbitro: Martin Franco, sin pro-
blemas.

El Felanitx comenzó dominando.
El nuevo 2. 2 división le esperó
—agazapado— atrás, defendiendo
bien su parcela, dando una pobre
impresión. Con decir que el Feia-
nitx no le dejó tocar bola durante
los primeros 6 minutos... Fue un
partido jugado con fuerza y de mar-
cajes severos. En la 1. 2 parte el
Felanitx gozó de algunas ocasiones
de gol por alguna de los contrarios,
pero no fueron muchas. La segunda
parte se inició con el marcador ini-
cial (0-0). El Santa Ponça adelantó
sus líneas, pero fue inoperante en
ataque; por contra el Felanitx salió
con más soltura, desde atrás, dispo-
niendo de las ocasiones más claras.
Martin Rial, tras soberbia; jugada
de Teruel, Felipe y Agustin, se en-
contró solo ante el meta, pero falló
clamorosamente el gol cantado. Des-
pués fue Agustin quien estuvo a
punto de marcar...

Se llegó al final y se recurrió a

los lanzamientos desde el punto de
penalti. El Felanitx merecidamente
se impuso, fue mejor que el nuevo
segunda divisionario. El equipo me-
rengue no falló ninguno: Rial, Te-
ruel, Galmés, Sagrera y Valentin
marcaron. El portero Parera detuvo
un lanzamiento y estuvo a punto
de detener otros dos.
MANACOR, 2 - SANTA PONÇA, 0
El domingo se jugó el segundo

partido de este torneo. El Manacor
ganó cómodamente.

MANACOR, 1 - FELANITX,
El lunes se jugó el tercer y Ulti-

mo partido. Los dos mejores equi-
pos de este mini-campeonato se
jugaban el máximo galardón. Al
equipo anfitrión le bastaba el em-
pate, al Felanitx sólo le valía la
victoria.

FELANITX.—Parera, M. Riera, R.
Juan, Valentin, M. A. Llull, Felipe,
Pont, Teruel, X. Riera, L. Llull y
Agustin. (Galmés, Bonet y Sagrera).

Arbitro: Salieras, regular, tarjete-
ro, algo caserillo, excepto en una
jugada de posible penalti en el Area
visitante.

El Gol: (1-0), min. 41. Un balón
sin peligro ocasiona un mal enten-
dimiento entre un defensa y el por-
tpro felanitxer. El despeje forzado
rebota en alguien y se cuela en el
marco de Parera. Una jugada des-
graciada.

El Manacor salió a dominar el
partido, pero el Felanitx supo de-
fenderse eon orden y pararle los
pies. El partido no fue bonito por-
que ambos equipos jugaron con de-
masiado tiento. El Felanitx demos-
tró, una vez más que sabe rasear
el balón y jugarlo con cierta preci-
sión. El inesperado gol sorprendió
a todos. El partido parecía decidi-
do, pero un minuto antes del des-
canso Pont, a servicio de Xisco,
pudo de cabeza empatar el partido.

En la 2.a parte el Manacor sacó
a todos sus titulares, creímos que
el Felanitx estaría acabado, rendido
sin fuerzas y sería un juguete roto
en manos de los locales, pero nada
más lejos de la realidad. El Fela-
nitx incluso llegó a dominar y poner
algún que otro peligro en la meta
«manacorina». El empate no hubie-
ra sido injusto.

Al final victoria por los pelos del
Manacor. El Felanitx se hizo con el
2.° lugar y el Santa Ponça quedó
último cuando era el máximo favo-
rito para conquistar el primer
puesto.

«TROFEO CIUTAT
DE LLUCMAJOR»

ESPAÑA, 4 - FELANITX, 5
(Penaltis)

El Felanitx había jugado anterior-
mente el domingo en Llucmajor, un
partido bastante flojo, donde se
limitó más a cumplir el compromi-
so que otra cosa. Al final empate
a 0-0. Por penaltis ganó el trofeo de
es ta ciudad en fiestas.

Marcaron en los primeros lanza-
mientos: Galmés, Sagrera, Teruel, y
Valentin. Falló Felipe. El portero
Otero detuvo el sexto lanzamiento
y fue Agustin quien marcaría el
definitivo gol del triunfo.

Arbitró Coll TorteIla, fatal. Perju-
dicó al Felanitx notablemente, espe-
cialmente cuando el jugador Felipe
salió al terreno de juego, al parecer
eran viejos conocidos. El colegiado
sufrió un doloroso encontronazo
—completamente fortuito-- con el
jugador Galmés.

FELANITX.—Otero, M. Riera, Az-
nar, Valentin, M. A. Llu11, Galmés,
Pont, Juli, X. Riera, L. Llu11 y Agus-
tin. (Teruel, R. Juan, Bonet, Parera,
Felipe y Sagrera).

BALANCE FINAL
Muy positivos han sido estos tres

partidos consecutivos para el equi-
po que dirige Juan Pérez. Hemos
visto al Felanitx fuerte atrás, con
una sólida defensa, hay una gran
conexión en las líneas de centro
campo y tal vez le ha faltado mar-
car algún que otro gol. Hay que
reconocer que Mut sigue en el
dique seco, que Rial ha jugado muy
poco, Juli no ha podido estar en

Campionat local de Tenis
S'està disputant a les pistes del

Camp Municipal d'Esports de Sa
Mola el Campionat local de Tenis
«Trofeu Sant Agustí», amb la parti-
cipació d'unes seixanta raquetes.

Pel divendres dia 26 d'agost està
prevista la final, de la qual, així
com de les classificacions en dona-
rem compte a properes edicions.

	••••11,

VELA

El passat cap de setmana se cele-
braren en aigiies del nostre port
—fora de la bocana s'ha d'enten-
dre— dues proves de l'especialitat
velística: La prova de Surf TDV,
de caràcter puntuable per al Cam-
pionat d'Espanya i la d'Optimist.

La primera, patrocinada per la
firma «Fortuna», es disputà diu-
menge i registrà la participació de
27 esportistes i assoliren els pri-
mers llocs els que consignam a
continuació:

Categoria fitmines: 1.a Elena Roig.
1.a Divisió I (locals): ler. Joan

Ignaci Roig.
1.a Divisió II: Felip Company.
A la prova d'Optimist —Trofeu

Portocolom— hi concorregueren re-
gatistes de la majoria de clubs de
l'illa, totalitzant el nombre de 42.
Es dirimí en tres jornades —dissab-
te, diumenge i dilluns— i els pri-
mers classificats foren els seglients:
Grup Ir. Miguel Salvador.
Grup B: Ir. Antoni Jordi.
Grup C: lr. Frederic Julià.
L'acte d'entrega de trofeus fou el

dilluns front a la seu del Club NMI-
tic, entitat organitzadora de les
regates.

todos los partidos y que er. An par-
tidos propensos para el ensayo y
Ias probaturas.

En tres partidos fuera de casa
tan sólo se ha encajado un gol, y
encima en propia meta.

MAIKEL

	 ■ .1

FUTBOL

En un marathoniano fin de semana el
C. D. Felanitx demostró ser un gran equipo

SUPERMEIt CAW)
IMO

Felicita al público con motivo de las fiestas de San Agustin

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Centro Comercial Ca's Corso 	 Porto-Colom



Consulta de GINECOLOGIA en Felanitx
El Dr. Gil les comunica que su consulta
permanecerá cerrada del día 22 al 31
de agosto.

Asimismo la consulta será por las mañanas del
1 al 14 de septiembre.

Para información llamar al Tel. 581197 (lunes, miércoles y
viernes, de 1730 a 20'30).

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 380448 y 1. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 - 'rel. 573740 	 PORTO-COLOM

Carnicerías CAN MARC
Comunican que el día 28, fiesta de

SAN AGUSTIN, despacharan CARNE DE
NOVILLO de la corrida.

C. Campos, 39 - Tel. 581858
y C. Mar, 61 - Tel. 582407

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. 58 19 84 - 58 19 85 Carretera de Felanitx, 5 - Teléfono 157393

FELANITX

Coloms a la Sala
Coses que han passat i passen
per la Sala

Manca personal a tota la casa.—
L'organització de La Sala és caòti-
ca, no hi ha la gent necessària, ni
estan coberts els Rocs de feina, com
és ara i sobretot en temps de va-
cances, els funcionaris canvien de
hoc de feina, no hi ha substituts i
tothom ha de saber fer de tot, quan
els contractes són sobretot d'auxi-
liar administratiu i molts d'ells fan
les funcions de misser. Aquesta
situació es manifesta en la trami-
tació d'expedients i allà on es més
palesa és a urbanisme, on hi ha
més paperassa (llevat dc la compra-
venda de tombes) i també més re-
captació d'arbitris.

Per posar un exemple clarificador
hem de dir que el mes passat es
posh a exposició pública un expe-
dient; el dia millor per a consultar
aquests expedients es el dissabte.
Creureu que varem haver de denun-
ciar que els dissabtes no estava a
exposició pública, estava tancat en
pony i clau i ningú ens ho pogué
mostrar quan hi acudirem amb el
Notari (ja sabeu que la nostra pa-
raula és falsetat per ells i de mo-
ment encara creuen amb la del No-
tari). Ara hi torna haver un altre
expedient a exposició pública, re-
sulta que el varem anar a mirar i
hem demanat que exposassin al
públic la documentació, que tengui
Ia seguretat que és la veritablement
original, per això la Llei del Sól
obliga a que el Batle i Secretari
certifiquin aquest extrem, com que
el personal només ha de fer fues
i no pot tenir un seguiment seriàs
de cada cas, estava exposada al pú-
blic la documentació que ningú no
asseguraria que fóra la vertadera.

Així i tot segueixen creguent que
és aquesta la manera de fer es co-
ses i que no manca personal.

El ridícul més llastimós, el local
per a la tercera edat de Portoco-
lom.—Fa uns mesos s'aprovà la
compra d'un local per a la tercera
edat a Portocolom, tothom sabia
que es comprava un local al carrer
Navegació. El grup d'AP digué que
no sabia on era, que es feia un con-
curs i que mirarien les ofertes pre-
sentades, així mateix les escapa que
l'Associació feu un escrít demanant
un local. Nosaltres sospitam que
demanaven aquest local en concret;
demanarem aquest escrit i no ens
ho volgueren mostrar, ni incloure
dins l'expedient, ja que l'obertura
del mateix es basava en aquest
escrit. Afegírem que trobàvem que
Ja localització del local que no sa-
bien on era, nosaltres trobàvem que
no era massa bona, carrers estrets,
sense cap plaça aprop, Iluny de
remeis i de la mar.

Feren el Mee de Condicions per
a comprar el local concretíssim del
carrer Navegació de Portocolom i
heu de creure que ni tan sols es
preocuparen de demanar les mides
del local, s'ha presentat l'oferta que
justament ha estat d'un local del
carrer Navegació i heu de creure i
pensar que no ha complit amb les
condicions del Plec. Això en manor-
quí es diu fer el ridícul, això vol

dir el desinterès més gran, la des-
preocupació total i la ineficacia més
gran. Voler comprar un local i ni
tant sols midar-lo, ni tant sols de-
manar al propietari l'escriptura,
allotets mostrau massa vegades els
peus.

Ho heu de creure, aquest cas evi-
dencia com és tot el que es cou per
dins la casa gran, un equip de gen-
teta que branda una bandera que
acaba i comença en la presidência
dels actes litúrgics.

L'exposició del Gurugti.—La Regi-
dora de Cultura, Sra. Picó, ens va
assegurar a la Plenaria que parla
de les festes, que enguany a les
festes, a part de travestir el ca-
parrot «manyo» en caparrot «pa-
gès», les festes comptarien amb

una exposició d'artistes felanitxers
al Gurugú, nosaltres mostrarem
sorpresa i ella reafirma que es
faria, que ja havia parlat amb tres.

Per les not.cies que ens
han arri bat, i no ens ha arri-
bat per la informació que ella ens
dóna, sabem que no es farà aquesta
exposició fins a la fira del Pebre-
bord. La Regidora de Cultura, no
és el que era, sembla que aix6 de
ser majoria pot afectar molt i de
fet s'ha manifestat clarament amb
aquest canvi d'actitud. Ara a les
Plenàries, ja ha après a dir, això
no està a l'ordre del dia, la infor-
mació ens arriba per altres conduc-
tes i com es veu, anuncia actes que
després no són realitzables. Pert)
d'aquest tema en tornarem parlar.

Sa Raboa
Es Port, aquest port, el nostre

port! Per sort o per desgracia ha
canviat radicalment i ha crescut en
gairebé tots els sentits i creim que
passa d'hora de preocupar-nos amb
serietat i objectivitat per les seves
necessitats priorithries i evitar que
esdevengui una zona com Magalluf,
per exemple, ja irreversible.

Renous, ferns i deixalles, gent que
no respecta l'entorn, etc.

Pensam que podríem trobar pos-
sibles solucions —i per això el con-
vocarem— en el «Concurs d'idees
urbanistiques» actualment en marxa
i que es troba en la seva recta final.
En aquest projecte hi treballen tèc-
nics professionals que a través de
llurs experiències i visió de futur
poden aportar una llum per tal de
que els nostres dirigents s'hi fixin
i en prenguin bona nota.

Seria imperdonable que un en-
torn privilegiat com és el nostre
port no tengués la qualitat, la
infraestructura urbanística, les zo-
nes verdes i espais naturals i els
serveis socials que li pertoquen per
tal d'armonitzar i garantir un equi-
libri adequat.

Nosaltres volem collaborar en
l'activació d'iniciatives encaminades
a cobrir totes aquestes necessitats.

Gent des Port

ENI) () BARU) I)ELFIN 28.
Equipadisimo. Teléfono,
Pi loto a utointitico.
Equip() de naN-egación coin pleto.
I n I ..: Tel. 573203

SE VENDE FURGONETA
ItENAuur 4 - Di only btien estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO MUJER para trabajos
hogar. Trabajo fijo en zona Ca-
longe d'Or. Que disponga de me-
dio de desplazamiento.
Informes: Tel. 657236 (de 14 a 15
horas).

TRES AL.LOTES CERCAM PIS per
llogar a Ciutat.
Informació, Tel. 575869 (dies lei-
ners a vespre).




