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LES FESTES
La Cursa Popular Sant Agustí 89

i algunes proves esportives més
obriran les festes populars de Sant
Agustí, les festes de Felanitx per ex-
cellència.

I corn sia que aquesta jornada ini-
cial sera divendres que ve dia 18,
avançam en aquesta edició el pro-
grama dels primers dies:

DIVENDRES, DIA 18
A les 17 h., a la Plaça d'Espanya,

Cursa Popular Sant Agustí 89, orga-
nitzada pel Club Joan Capó, amb el
patrocini del Consell Insular de Ma-
llorca i l'Ajuntament de Felanitx.

Al Camp Municipal d'Esports de
Sa Mola, partits eliminatoris i finals
del II Torneig «Ciutat de Felanitx»
de Futbolet i del VIII Torneig «Ciu-
tat de Felanitx» de tennis en les
seves distintes categories. Horaris
al mateix camp.

A les 20 h. als locals de la Llar de
la Tercera Edat, partides correspo-
nents al XVI Trofeu «C. de Fela-
nitx» d'Escacs.

A les 23 h., al Parc Municipal, pri-
mera verbena amb l'actuació de:
LOS RONALDOS, TAM TAM GO,
LA GRANJA i EL REGRESO.

Divendres passat se celebrarà la
prithera de les dues taules rodones
que sota el títol de «El Port cap on
va?, ha organitzat el Centre Cultu-
ral de Felanitx. L'hotel Belsana ha
cedit una de les seves sales per
aquestes reunions que, a compte de
Ia nodrida assistència de divendres
passat, ha despertat molt d'interès.

Integraren la taula el Director Ge-
neral de Pesca Miguel Massutí, el
Director del Laboratori Oceanogrà-
fic Pere Oliver i el Patró Major de
Ia Confraria de Pescadors Guillem
Adrover. En Gaspar Sabater tingué
a cura l'ofici de moderador. El tema
era «Les aigües».

De l'exposició que feren successi-
vament M. Massuti o P. Oliver i del
testimoni de G. Adrover queda clar
el progressiu deteriorament de les
aigües del port i l'alarmant regres-
sió dels recursos submarins (prats
de posicIónia) que són el sosteni-
ment de l'alevinatge de nombroses
espécies que formen després les
pesqueres, o si més no, l'aliment
dels individus d'aquestes.

DISSABTE, DIA 19
A Ids t •  h., a la Llar de la Tercera

Eclat; continuació del XVI 'Trofeu
«Ciutat de Felanitx» d'Escacs.

A les 2-0 h., cercavila per la Banda
de Música de Felanitx i, acte seguit,
inauguració. de les següents exposi-
cions:

la Casa Municipal de Cultura,
pintura, dibuix j escultura d'En
Longino. De roba antiga a càrrec

'de la Llar de la Tercera Edat.
sala de «Sa Nostra», olis

'del pintor Lluis Blanes.
A les 23 h., al Parc Municipal, ver-

bena amb l'actuació de: REY LUI,
GRAN ORQUESTRA ALCATRAZ,
ORQUESTRINA D'ALGAIDA i VIC-
TORIA GROUP.

DIUMENGE, DIA 20
'Aies 17 h.,. a la Llar de la Tercera

Edat, continuació del XVI Trofeu
d'Escacs.

Aies 18 h., al solar. ..de darrera el
Parc, Campionat de Mallorca de Tir
amb Fona, patrocinat pel .Consell
Insular de Mallorca.

A les 22 h., en el Parc Municipal,
NIT MALLORQUINA, amb l'actua-
ció de CALABRUIX, TENTOL i SIN-
TO SERRA (entrada gratuïta).

I del diàleg que suscita la reunió
s'intuí, o l'absència d'aqualles per-
sones que podien dissentir de la ne-
cessitat de posar remei a la situació
o, al manco, el seu silenci.

Una intervenció desconcertant fou
Ia del Patró Major de la Confraria
de Pescadors, qui no sabé aclarir
quina era la postura del seu gremi,
renunciant a qualsevol denúncia de
les causes que arruinen la seva eco-
nomia i insinuant inclús si el seu fu-
tur, el dels pescadors!, no estaria en
anar a fer iots nets

El Club Nàutic, que havia estat
convidat a aquesta taula, no hi as-
sistí.

Ahir divendres, s'havia de cele-
brar la segona taula. Amb el lema
«Creixement urbà» havien d'interve-
nir el Conseller d'O.P. i Ordenació
del Territori Jeroni Saiz i un re-
presentant de cada un dels grups
politics que integren l'Ajuntament
de- Felanitx.

mês joc brut
Essent com som a l'estiu, ens hau-

ria agradat aquesta setmana, fer un,
escrit I euger, digestiu, refrescant,
etc.; pep), els,clarrers esdeveniments
que s'han produït a la Sala ho im-
pedeixen i ens obliguen a expressar-
nos amb tota formalitat per que
creim que la situació és més que
preocupant.

Des de la instauració de la demo-
cracia, els Ajuntaments (Gracies a
Déu!) han deixat d'esser aquella

.,massa -orfebnica i conjuntada, on
tots els components seguien punt
per punt les consignes del partit
únic.

Avui ja no es un .pecat tenir di-
ferents concepcions de la cosa pú-
blica i entenem que aquesta diversi-
tat es enriquidora i desitjable.

Això, que sembla tan elemental, i
que ho poden entendre els allots de
l'E.G.B., a l'Ajuntament de Felanitx
de cada dia s'entén i accepta més
poc. A la Sala, hi ha un grup que
esta fent l'oposició, no direm que
de manera implacable perquè l'hem
vist votar qualque vegada a favor de
la majoria, per-5 sí d'una manera re-
gular, tal com pertoca i es el seu
deure.

Doncs bé; en un principi no sels.
feia cas; després, quan varen venir
les denúncies públiques, els recur-
sos i altres accions legals, va comen-
car la caça de l'home, o sia, alló que
en una altra ocasió ja varem ano-
menar «joc brut».

Ara s'ha muntat una campanya
que recorda els procediments pro-
pis d'una època que ja hauríem de
tenir oblidada, i s'organitza un nú-
mero espectacular destinat a fer
creure a la gent que els «Color-11s a
la Sala» són la versió felanitxera i
nostrada del Herri Batasuna, coHa-
boradors, per tant, i encobridors del
terrorisme.

La tàctica seguida ja no pot esser
més repugnant i és una mostra pa-
tent dels procediments i del tarannà
dels qui dirigeixen la política del
grup que controla l'Ajuntament. A
la segona carta publicada al «Diario
de Mallorca» firmada pel grup «Co
loms a la Sala» ja va quedar ben
clar que qualcú, obrant amb pocs
miraments i molta d'inconsciencia,
havia fet servir la denominació del
grup politic a què ens referim en
una primera carta amb el contingut
de la qual els «Coloms no hi esta-
ven d'acord. Això va quedar clar, a
pesar de la manipulació del «Diario

de Mallorca», que ja no ens ha de
venir de nou perquè massa sabem
que aquest, com tots els diaris de
Ciutat, alio que de bon de veres els
agrada es publicar un dia sí i•un al-
tre la conecció inacabable de cartes
dels qui ja sabem, ,encaminades a
desorientar els lectors .. :1 a fomentar
Ia ignorancia del poble respecte de
la identitat, origen i característiques
de la engua que parla.

Tot plegat demostra 'de quina ma-
nera els principis democràtics són
ignorats, poc respectats, i fins i tot

l atacats; Lentre- nosaltres. Ignorats,
per gui, sense conSultar els Coloms,
se n'irroga la rePresentació; poc
respectats pel diari, que posa traves

, a la llibertat ,d'expressió i a la cla-
rificació del 'malentès i clarament
atacats pet Batte i el .grup majori-
tari de l'Ajuntament que una vega-
da més (i ja son masSa) ha pixat
fora del text.

La desvinculació dels Colon's amb
la primera carta ja est-ava clara i no
hi hem d'insistir. Pena be; es que,
suposant i tot que ells deliberada-
ment i amb tota intenció l'hagues-
sin pensada, redactada i enviada per
correu certificat, nô era en absolut
incumbencia de l'Ajuntament pren-
dre-hi messions.'

El grup majoritarp de l'Ajunta-
ment lo que hauria de fer, com més
prest millor perquè es ben hora, es
governar, i governar be i deixar-se
estar de favades. I es una llàstima

els responsables del seu partit,
si es que, n'hi ha, haurien de posar
en marxa un curset accelerat de for-
mació política i enviar-hi els seus re-
presentants a la vila; un curset on
aprenguin quina es la seva funció i
obligacions i fins a on arriben les
seves atribucions.

Pirotècnic

Presentació del Ilitre «La
Beata Francinaina de
Sencelles»

Dimarts que ve, a les 7 del cap-
vespre, a l'església parroquial de
Sencelles tindrà Hoc la presentació
del llibre escrit recentment per Mn.
Pere-Joan Llabrés i Martorell «La
Beata Francinaina de Sencelles».

La presentació de l'obra sera a
càrrec del P. Josep Amengual i Bat-
le M.SS.CC., professor del centre
d'Estudis Teològics de Mallorca.

L'edició ha estat patrocinada per
Ia Caixa de Balears «Sa Nostra».

Ia rodeila

Primera Taula Rodona
AI Port cap on va?»
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PREU DE SUBSCRIPCIO

. Semestral:, 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 13 St. Hipòlit
Dill. 14 St. Marcel
Dim. 15 As.Surbp, de la Verge
Dim. 16 St. Esteve d'Hongria
Dij. 17 Sta. Juliana
Div. 18 Sta. Clara
Dis. 19 St. Joan Eudes

LLUNA

Lluna plena dia 17

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-
chi: Dies feiners,-a, les 8 (excep-
te dissabtes),9,3M 13, 15,45 119,30
h. Diumenges j -fstius, 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 i
festius, a lés 26,30s

Felanitx-Portocalom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.

Felanitx • Cala Murada: Diu-
menges a les 830 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 diurnen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Cat. Ticoulat
Francesc
Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Francesc Pifia

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
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REBAIXES
D'ESTIU

Tot a meitat
de prey

Carrer de Sa Plaga, 12
	

Tel. 581821

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 - Tel. 575740 PORTO-COLOM
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prGjectes	 Pia Extrarai
en Millores d'infraestructura en zones turistiques

Ajuntarmit
de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 3-7-89

S'aprovà la proposta de la Delega-
da de Cultura sobre contractació
4'qrquçsts

.- J .
 conjunts per 	les

properes verbenes de Sant Agustí.
Es deixa a sobre la taula l'as-

sumpte de l'actualització de les re-
tribucions dels Germans Fossors per
atendre el cementen.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de viven-
da rústica de Mat-gall& i Antònia
Mas Martorell i de Magdalena Ta-
berner Manresa.

Se concedí llicència per a cons-
trucció de vivenda rústica a Maria
Ramis Vidal, en parcela 326, polí-
gon 27 amb una taxa de 99.221 ptes.

Llicències d'obra a: Miguel Vidal
•Barceló per a enderrocament al car-
rer dels Horts 21 (taxa 1.509 ptes.)
i per a realitzar obres en el mateix
solar (taxa 70.946 ptes.), i a la Com-
panyia Telefònica per a realitzar
obres a Cas Concos i en el  camí de
Cala Sanau a S'Horta (exent de
taxa).

Obres menors: a Barbara Obrador
Pins, a Maria Estelrich Mestre, a
Guillem Valls de Padrines Abraham,
a M.a Magdalena Perelló Mestre, a
Joan M.a Almodóvar Marcos i a Ra-
fel Oliver Riera.

Fora de l'ordre del dia i prévia
declaració unanime d'urgència, s'a-
corda adquirir una bomba impulso-
ra per a l'evacuació d'aigues resi-
duals cap a l'emisari submarí de
Cala Marçal.

COMISSIÓ DE GOVF,RN
DE DIA 10-7-89

Se concedí una subvenció al Di-
rector del Centre Fela-
nitx per a les activitats d'aquesta
entitat.

Se concedí una subvenció a Pere
A. Salva Tomás, per a la reconstruc-
ció en vegetal del mapa en el que
figura el cadastre d'amirallament
riquesa rústica del terme munici-
pal.

Se concedí una subvenció a Josep
Merino Santisteban per a excava-
cions ordinaries a la finca de Can
Maiol.

Es dona compte de l'agraimen del
Claustre de Professors del collegi de
Portocolom per a la subvenció re-
buda pel professor d'educació fí-
sica.

S'accedí a la solicitud de Marga-
lida M.a Vidal Barceló interessant
l'explotació del restaurant del Parc.

S'aprovà el pagament de factures
per un import de 17.886.502 ptes.

S'informaren favorablement les
sollicituds de construcció de viven-
da rústica de Zwitterio, S. A. (par-
celles 327-4, 327-2 i 327-3 del poll-
gon 57) i se concedí llicència per a
construcció de vivenda rústica
Manuel Palomino Pulido (parcella
135 del polígon 32) amb una taxa de
198.962 ptes.

Obres menors: a Margalida Adro-
ver Rigo, M.a Lltfisa Adrover Obra-
dor, Tomas Martinez Monereo, Es-
teve Pujol Colom i Josef Hernandez
Solis.

Quedarem en que avui vos clona-
l-fern relació dels projectes que acor-
cla encomanar l'Ajuntament de Fe-
lanitx per a incloure dins el Pla Ex-
traordinari d'Inversions en Millores
d'Infraestructura de les zones turís-
tiques (Pla Cladera). Són els se-
güents:

ARQUITECTES

Amb Rafel de las Heras Serrano,
els projectes núm. 2 «Escalinata pú-
blica de Cala Marçal», núm. 3 «Es-
calinata pública, mirador i jardine-
ria de Cala Marçal» i mnn. 6 «Pas-
seig panoramic i miradors de Cala
Marçal».

Amb Antoni Llamas Martinez, els
projectes núm. 10 «Neteja i adequa-
ció amb creació de pas peatonal en
Ronda Creuer Baleares des de Tra-
falgar a Pizarro» i núm. 11 «Passeig
panoramic, jardins i mur-moll a la
Bassa Nova».

Amb Joan Vila Martínez pro-
jecte núm. 12 «Passeig panoramic
C/. Juan de Austria - H. Estoril».

Amb Francesc Piza Alabern, els
projectes núm. 17 «Passeig panora-
mic C/. del Carme» i núm. 27 «Vo-
ravies part de Sa Capella».

Amb Ignaci Pomar Piña, el projec-
te núm. 15 «Jardineria del passeig
M. Massutí».

Amb Andreu Bennásar Obrador,
els projectes núm. 8 «Millora zona
verda interior de la Bateria» i núm.
9 «Passeig panoramic de la Bateria».

Amb Lluís Antoni Corral Juan, els
projectes núm. 14 «Escalinata i jar-
dins C/. Pescadors - C/. Cristòfol
Colom» •i núm. 16 «Pavimentació,
iluminació i escalinata Tamarells-
Mar».

Amb Joan Antoni Llobera Lloren-
te, els projectes núm. 13 «Passeig
panoramic Estoril	 Cristòfol
Colom» i núm. 18 «Zona verda
Algar - C/. Ancora».

Amb Francesc Castro López, els
projectes núm. 4 «Neteja, plantació
i jardineria varies petites zones pú-
bliques de Cala Marçal» i núm. 5
«Neteja, creació de passos, jardine-
ria i illuminació zona verda interior
de Cala Marçal».

ENGINYERS
Amb Pau Socias Morel, el projec-

te núm. 7 «Desmunt, voravies, pa-
rets de tancament, drenatge, pavi-
mentació i illuminació de Cala Mar-
çal».

Amb Pere Ventanyol March, el
projecte núm. 26 «Voravies El Sal-
vador - Ronda fins entrada al Port».

Amb Francesc Pons Vidal, els pro-
jectes núm. 28 «Adecentament zona
verda i aparcaments de Cala Ferre-
ra» i núm. 21 «Voravies Bateria».

Amb Antoni Obrador Capó, els
projectes núm. 1 «Remodelació del
carrer Marina» i el núm. 23 «Vora-
vies Ronda Creuer Baleares».

Amb Joan Serra Vich, el projecte
núm. 24 «Voravies Cala Marçal».

Amb Joan Morey Jaume, els pro-
jectes núm. 20 «Voravies Marina
fins al Port» i núm. 25 «Voravies
Casa del Mar - C/. Palos».

I amb Joan Cerdó Pons, el pro-
jecte núm. 22 «Voravies Bassa Nova
i Barbacana».

SE VENDE ATICO, 4 dormitorios
dobles, 2 baños y gran terraza,
cerca del Parque de la -Torre en
Felanitx y también plaza de par-
king.
Informes, Tel. 581300 (horas de
oficina).

PARTICULAR VENDO PISO, 180
m2. en Paseo Ramon Llull, sobre
Cine Felanitx.
Informes, Tel. 589043.



CAMPO ES TORRENT()
Domingo 27 agosto, a las 1830 h.

GRAN PARTIDO DE FUTBOL
Torneo ',<Ciutat de Felanitx»

entre los equipos

C. D. Orellana - C. D. Felanitx
III División Nacional

CLINICA VETERINARIA
Lida. L. Fiol Mestre

Col. 321
C. Nuno Sanç, 17 - Tel. 583234

De dilluns a divendres de 6 a 830 h. de la tarda
Dissabtes: hores convingudes.

Urgencies: Tel. 580444 i PASSERELL

FELANITX

La Map dels Pintors

L'ahir i 1%4 de Joan Junyer
La Comissió Sa Llonja aprova ex-

posar l'obra de Joan Junyer recent-
ment exposada a Barcelona. Joan
Junyer va tenir uns inicis mallor-
quins que fruitaren l'any 1925 amb
l'exposició a La Veda i que akà ter-
reta entre els critics i els pintors.

Es pot parlar d'una revolució
dins l'ambient artistic manor-

Desconcert, trencadura i
abisme. Junver significa una
evolució, que en la seva pale-
ta admiram i ens deleita pet-6
que pot resultar perillosa per
als imitadors mancats de forca
interior. Ala.
«Majórica». Núm. 23.

Altres defensors de Joan Junyer
fcren Antoni Gelabert i Francisco
Bernareggi i Bartomeu Ferra. Ber-
nareggi, al seu parlament a l'Hotel
Mediterráneo, amb motiu del ban-
quet-homenatge a Joan Junyer, par-
là de los pendones pintados expre-
samente para la Parroquia de Deia...

Amb la idea de localitzar els pen-
dons, o penons, amb Maria Antònia
Cantarelles anàrem a Deia. Deià pre-
parava la festa de Sant Joan i hi ha-
via cels de paperins de festa major
musicalitzats per l'aire. Pujarem a
l'alt cementen, tan mediterrani, on
hi reposen Antoni Gelabert, Robert
Graves, ,Hans O. Poppelreuter, Ul-
rich Leman, Norman Jerkins Yani-
kun, Bernat Santjoan,... i els deia-
nesos de tots els temps.

El sol de juny illuminava les ta-
ronges i llimones dels hortets. De
Son Fonc, o s'Enfony, amb la seva
parra feta per a la pintura i les ce-
ràmiques i la vivência i tristesa
d'Antoni Gelabert i Clara Lucena, ja
no en resta pedra sobre pedra.

A l'església, amb un Sant Sebastià
de l'Adrià, identificarem els penons
pintats per Joan Junyer, que sortien
a les processons del Corpus, Cor de
Jesús, la Puríssima i la festa de les
filles de Maria. Fa anys que no sur-
ten. Han mort els dies pels penons
de cada temple i de cada confraria
i també pets penons de Joan Junyer,
revelació de l'exposició d l'any 1925.

Fou durant la recerca del Joan
Junyer a Deia que vaig idear desco-
brir Joan Junyer-ahir i Joan Junyer-
avui mitjançant unes preguntes per
ser dificultós el diàleg oral.

Joan Junyer vitalitat humana, agi-
litat mental, art al dia, gentilesa ma-
nifesta,... escriu les respostes al seu
Llucalcari, on sojorna amb compa-
nyia de Dolors Canals.

— ¿Què resta d'aquells anys vint
que Joan Junyer pintava a Deià i a
Llucalcari?

— La mar fent camins de blaus
i esborrant l'horitzó, les muntanyes
al darrera i a casa, la quietud, les
oliveres i la parra del pati de quan
era petit, les parets d'un metre de
gruix, la vista de la punta de Sóller
des del taller.

Però han desaparegut tres dels
quatre escars que hi havia, els horts
s'han abandonat, els marges cauen,
hi ha construccions sense conscièn-
cia, molts pocs ocells, i l'aigua ar-
riba contaminada.

Miguel Pons

— Hi torneu a pintar?
— Cada estiu, que esperem attar-

gar a sis o més mesos l'any, com-
partits amb estades a Barcelona i
Nova York, on he viscut quatre dè-
cades.

— Després de veure i pintar. Paris
¿corn vèieu el paisatge de Mallorca?

— Durant els anys 20-30 era or-
denat, amb el mar net i transparent.
Ara hi ha di sbauxa de pinars, mars
brutes. Els ametllers i garrofers es
moren. Queden poques figueres, cer-
vers, taperes.

— A Mallorca pintareu paisatge i
figura ¿on éréu més autèntic?

--- No els separava: A l tots els te-
nia davant.

- ¿ Sentíeu que pintàveu l'anima
tam del paisatge com dels treballa-
dors, dels ballarins, de les dones,
dels cossiers,...?

— L'ànima hi es en tot acte crea-
tiu.

-- Vos interessava més la part
plàstica que l'anímica? I ara?

— La part plàstica és l'exteriorit-
zació del que hi ha dintre i al vol-
tant. Cal conèixer-la i aplicar-la be
perquè comuniqui missatges perma-
nents. Ara ho faig amb colors i for-
mes corpòries, palpables.

— ¿Era el vostre intent fer pin-
tura social quan pintareu carboners,
obrers ferits, talladors de pins, gi-
tanes, maternitats,...?

— En aquell temps eren ignora-
des aquestes gents i tanmateix ne-
cessaries. Aquí duien una vida dura
i quieta. Jo era amic dels pescadors
i anava amb ells enfora. I caminant
trobava els act res. Tots som perso-
nes. Ens entreteníem be, infants en-
closos. No crec que tingués intenció

de fer pintura social. Féia pintura
de les seves feines o descans. He
menjat mates sopes amb ells.

— Quan Ernest Dethorey divideix
entre teoria de tnaternitats i teoria

cossiers ¿hi ha,,ia tal difersmcia?
— Diferència entre efusió huma-

na i diversió? No estic segur que vol
dir.

— ¿Com eren com a pintors els
vostres oncles Sebastia. i Matilde de
P. Fibla?

— Els hi agradava pintar però no
eren professionals. Fou el meu pare
amb la seva collecció d'art qui m'a-
costa a la pintura. Tenia a la casa
de Barcelona romànic i gòtic català
i també obres contemporànies. Al
meu dormitori d'infant hi havia un
tríptic i una talla. Ell havia estat
critic militant de l'art modern, quan
era jove a .E1 Liberal».

— ¿Com recordau la pintura de
Betriareggi?

— Una pintura pulcra, un punt 'de-
corativa.

— Quin record tenia de l'home i
pintor Antoni Gelabert?

— Tenia molta simpatia per An-
toni Gelabert i l'he considerat un
pintor honrat.

— ¿Ve . 'interessa pintar el Lluc-
alcari d'aVui? ¿Què opinau tal com
estan deixant Llucalcari?

Puc treballar molt be a Llucal-
cari malgrat els disbarats ecològics
comescis. L'assemblatge de les peces
de «La Probila» —de 4 a 6 metres—
el vaig fer al terrat.

— ¿Com definiríeu el pintor Joan
Junyer ara mateix?

— Positivament per les implica-
cions que té i sobretot que tindrà.

— ¿Corn es la vostra pintura dar-
rera?

— Independent de la paret. S'a-
guanta soia. Pot estar a l'espai obert
amb totes les llums de dia i nit. Al
convertir l'esmalt vitriat en material
de pintor —en collaboració amb la

indústria moderna— puc fer pintu-
res Mures amb colors que duren se-
gles.

— ¿Coneixeu el tcnomen Miguel
Barceló? Que pensau?

— Miguel Barceló es un fenomen
del mercat alcista de Nova York que
té els seus vaivéns. És un home jove
i espero que les seves qualitats pre-
valguin.

— ¿Que significa per a vós l'expo-
sició de sa Llonja?

— La nova Mallorca. Recordatt
que vaig començar aquí amb la
Nova Balear.

— ¿Sentíeu la mateixa impressió
pintant balladors mailorquins
ballarins de ballet?

— No hi ha tanta diferència d'un
a l'altre. La dansa és universal in-
chas biológica i s'expressa segons la
cultura i nivell artistic, A les danses
mallorquines, que encara es conser-
ven, es manté la tradició amb esco-
la i més técnica pert, menys expres-
sió individual.

Fou a sa Llonja, la nit del dia 11
de juliol, quan Joan Junyer posa dc
manifest tota la • seva vàlua, tot el
seu coratge, tota la seva història
d'art des d'aquelles teles primitives
de temes mallorquins, pageses au-
tèntiques, no folklòriques, carreters,
dama i cossiers, cavallets, dimonis,
desnús,... 1925, fins a les pintures
dretes Iliures d'enguany. Amb po-
ques paraules s'arrodoní la conversa
perquè tot estava dit-escrit i l'abra-
çada ho segellava.

S'imposava aturar la mirada da-
vant cada tela, davant cada escultu-
ra soplujades sota les pedres de sa
Llonja per identificar-te amb Joan
Junyer, català universal, yell amie
de Picasso, Ernest Hemingway, Ra-
fael Alberti,... però també de pesca-
dors, carboners, balladtJrs de Malloi-
ca i dels ballarins dels Ballets rus-
sos de Montecarlo, de la Ballet So-
ciety de Nova York,...

Cal identificar-se amb Joan Ju-
nyer, qui agraí l'homenatge de 1925
amb les paraules: Que tot sia per
glòria de l'Art i la nostra Raça, a
la que estimo immensament, i amb
ella a tot el món,...

Quan la nit endormissava la ciu-
tat, de sota l'Àngel Custodi, de Gui-
llem Sagrera, ens arriba un solo de
trompeta,...

PARTICULAR VENDE PISO en pa-
seo Ramon Llull. Sobre Cine Fe-
lanitx.
Informes, Tel. 589043.

SE VENDE SOLAR en Urbanización
La Fe. 1.000 m. cuadrados.
Informes, Tel. 575171.

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra supermercado y perfumería.
Informes, Tel. 657079 y 657155.

URGE JOVEN con nociones Carpin-
teria, para montaje muebles coci-
na. (Carnet con (i ucir)
In formes SA BOTIGUETA

VENDO SOLAR 200 in2. a prox. con
'nits de 11 ni. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840



informació

Gabinete Pediátrico
les comunica que, como cada

verano, del 3 al 31 de agosto, abrirá los
lunes, miércoles y viernes.

Asimismo, el día:29 de agosto abri-
remos por ser festivo el 28.

FELANITX
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Las cartes el «Diarie 	Marca»

La Plenària de dia 2
No assisti cap redactor del nostre

setmanari a la plenaria ordinaria de-
l'Ajuntament celebrada el dimecres
dia 2 d'agost, per la qual cosa no
podem oferir informació directa
dels punts que s'hi tractaren i hau-
rem d'esperar l'extracte que ens fa-
cilita la secretaria per fer-nos-ne
tina idea. Però, tant els comentaris
que hem sentit com els escrits que
han arribat fins ara a la nostra re-
dacciO,entorn a l'affaire inicial, ens
porten a lamentar una vegada més
el caire que prenen massa sovint
els esdeveniments a la Sala.

No podem justificar de cap ma-
nera el desacatament als càrrecs o
al reglament, de la mateixa manera
que rebutjam qualsevol mostra d'a-
bús d'autoritat o menyspreu envers
d'unes persones que han estat ele-
gides pel poble per formar part de
l'Ajuntament des de la situació que
sia. Però tampoc podem donar per
acceptable la preponderancia d'unes
qüestions puranáent particulars o
personals, a d'altres de caràçter co-
munitari que demanen a crits so-
lució des de temps enrera. Això no
ens pareix seriós. A l'Ajuntament de
Felanitx hi Jia, ,prou: prohJetnes a
resoldre abans , de voler arrogar-se
unes funcions"que, en el seu cas,
pertanyen espécificament a áltres
instancies jnivells de l'Estat.

Exposici ó
La setmána" passada va quedar

inaugurada, a l'antic local de Can
Timoner de Portocolom, l'exposició
«El Port», gut ha muntat el Centre
Cultural de Felanitx.

Aquesta nostra, tot i que les di-
mensions del local l'han limitada
bastant, dóna una visió molt clara de
l'evolució qLW ha experimentat el
nostre port.—

A sobre els plafons que la inte-
gren s'exposa cartografia antiga i
moderna, i unes sèries fotogràfiques
que fan referència a diversos aspec-
tes del port, el Far, la drassana, la
pesca, el tràfec portuari, l'evolució
urbana, la destrossa del paisatge, el
port esportiu, etc.

Aquesta exposició restara oberta
fins dia 16.

El sopar de l'Associació Contra el
Ginner

Dissabte passat, a «La Pondero-
sa», se celebrara la tradicional festa-
sopar que organitza la Junta Local
de l'Associació E. Contra el Cancer
amb l'objectiu de recaptar fons per
a la institució.

La festa, un cop més, fou molt
concorreguda i animada i el sorteig
dels molts d'objectes donats va
transcôrrer dins la lógica «expecta-
ció» i bon humor de sempre.

Els assistents elogiaren i agrai-
ren la col.locació de les taules a cel

obert que disposa la Direcció de
l'establiment i que els estalvia la ca-
lor pròpia dels menjadors.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXPOSICIÓ DE ROBA ANTIGA.

Fins dia 15 es poden entregar apor-
tacions a la Llar per la mostra de
roba antiga i els dies 16 i 17 ho po-
den fer a la Casa de Cultura, de 10
a 12 i de 5'30 a 8.

VERBENES. — Les persones de
la Tercera Edat, prèvia presentació
del carnet d'INSERSO, podran ad-
quirir abonos o entrades de les ver-
benes amb un 50 °/o de descompte.
Aquestes entraran en el recinte per
una porta expressament reservada
als pensionistes.

Curs Stvdia
Avui dissabte, dia -12, a la Parrò-

quia de Santa Maria del 'Mar, de
Cala d'Or, tendrà lloc la trobada
anual d'acabament de , curs.

Si Déu vol, a les 8 del capvespre,
-se .celebrara l'Eucaristia, que pre-
sidirà el Pare Antoni Oliver Mon-
serrat, C.R., en la qual es farà me-
mòria d'Antoni Obrador Arnau, ex-
alumne del Curs, que va morir re-
centment.

La Capella Teatina, sota la batu-
ta de Sor Catalina Puig, participà
en la celebració.

Acabada la Missa, als locals par-
roquials, hi haura un senzill refri-
geri.

Adoració Nocturna
Dijous dia 17, a les 9'30 del ves-

pre, al Convent de Sant Agustí, Vigi-
lia d'Adoració Nocturna.

Dia 23 de juliol el «Diario de Ma-
llorca» publica la segiient carta al
Director signada per «Coloms a la
Sala» de Felanitx:

«Davant el caramull d'informa-
cions contradictòries aparegudes als
mitjans d'informació (?) sobre en
Macia Manera, jove montuïrer se-
grestat per agents de la policia es-
panyola, sense donar-se claricies a
ningú (familiars, amics, etc.) i natu-
ralment «habiéndosele aplicado la
ley antiterrorista», els integrants de
«Coloms a la Sala» volem manifes-
tar la nostra solidaritat amb' el nos-
tre amic de Montuïri i la nostra pro-
testa per l'aplicació reiterada al nos-
tre pais d'aquest tipus de legislació
d'emergència que permet tenir gent
incomunicada quan veim que tantes
després (sic) són absolts sense cap
càrrec en esser duits davant el jutge.

Es indignant que es vulguin cri-
minalitzar coses com votar determi-
nades opcions politiques, tenir idees
«radicals» o coses d'aquest estil que
hem pogut Ilegir als diaris. Creim

Sor Magdaleoa Oliver
6arau

El passat dia 3.1 de juliol, sobta-
dament va morir a Palma, a 69 anys,
la religiosa felanitxera Sor Magda-
lena Oliver Garau. Al cel sia.

Era la més jove de quatre ger
nes que havien professat a la on-,
gregació de Germanes de la Caritat
i feel al carisma vicencià, un cop
acabada la carrera de magisteri, es
va entregar generosament a la tasca
de l'ensenyament. Per espai de més
de vint anys fou la directora del
Collegi de la Caritat a Pollença,
després, successivament, superiora
dels Convents de Manacor i Santa
Maria del Cann. Al o moment del seu
òbit formava part de la comunitat
de S'Arenal.

Silenciosament, però amb una ale-
gria contagiosa, dia rera l'altre, va
maldar per fer earn i vida els impe-
ratius del nou precepte del Senyor:
el de l'amor als germans. Filia amant
de l'Església, dins l'horari atepeit
dels seus deures professionals, no li
manca mai temps per lliurar-lo illu-
sionadament a la catequessi i al
culte divi.

Al deixar confiadament la seva
anima dins els braços amorosos del
Pare Déu, feim avinent a la Congre-
gació de Germanes de la Caritat i als
familiars de Sor Magdalena el testi-
moni del nostre condol.

SE VENDEN PISOS en Porto-Co-
lom, facilidades hasta 20 arios.
Informes, Tel. 575683.

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Porto-Colom. 2 habitaciones, para
2.a quincena de agosto y para todo
el ario.
Informes, Tel,. 576014.

que tot això forma part d'una ofen-
siva contra qualsevol discrepancia
al sistema pensada per fer por.
Deuen voler que tothom voti allò
que la televisió mani i que la gent
exhibeixi idees «moderades» o no-
més les manifesti en privat.

Exigim la immediata posada en
llibertat d'en Macià Manera i la de-
rogació de la legislació antiterroris-
ta impròpia d'un estat que s'auto-
anomena democràtic».

Bartomeu Obrador i Adrover, por-
taveu de Coloms a la Sala, carrer
Damento, 26, Felanitx, D.N.I. núm.
78 194 584, envia la carta següent al
Director del mateix diari.

«Ens han fet arribar el DM de dia
25 de juliol on aparegué,,una carta
signada amb el nom del coHectiu
«Coloms a la Sala». Felanitx». Hem
de dir que aquest coHectiu no assu-
meix la autoria de l'escrit.

Pel contingut de la earaa i perde-

manar responsabilitats a la persona
o persones que han let fet° del nom
de «Coloms a la Sala», sense autorit-
zació, us hem de demanar que ens
faceu arribar el nom, adreça i D.N.I.
de la persona o persones que signa-
ren l'escrit i que, com a bons pro-
fessionals que sou, exigiu a tot es-
crit que va signat per un anònim o
en nom d'un coHectiu, abans de pu-
blicar-ho.

Per 'la naturalesa dels fets i pel
que pot afectar al nostre collectiu
us demanam que publiqueu aquesta
carta i ens faceu arribar les dades
demandades.

Moltes de gracies».
Aquesta darrera carta no fou pu-

blicada. En el seu lloc el «Diario de
Mallorca» redacta i publica el dia
28 de juliol el següent escrit:

«En relació a un comunicat publi-
cat a aquesta mateixa secció fa tres
dies en relació a la detenció d'en
Maçia Riera (sic), la agrupació po-
Mica «Coloms a la Sala de Felanitx
vol deixar constancia de que no el
subscriu ni n'assumeix l'autoria».

I SAMU, s4muebles

—FEL A.NITX. C. Pelat. 81
FELANITX, Pea. Constit.9

—PORT-COLOM. Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394
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L'AFFAIRE

Sr. Director:
-M'han contat que a la plenaria de

Ia setmana passada, el Sr. Tejedor
es va mostrar preocupat pel bon
nom dels Coloms, mentre que el bat-
le va dir que calia esbrinar si a la
Sala hi ha o no terroristes.

Jo, particularment, no crec que la
investigació. que el ,g•up majoritari
ha determinat emprendre, tengui
com a finalitat ni restablir el bon
nom dels Colom (voler suposar que
el Sr. Tejedor se'n preocupa no dei-
xa de ser una broma macabra) ni
tampoc descobrir terroristes, que
això,és feina de la polieka.,Ningú no
em llevarà del cap que els represen-
tants del PP a l'Ajuntament, no per-
segueixen altra finalitat que despres-
tigiar els Coloms, i alhora fer-se pro-
paganda. Vull dir que es tracta
d'una maniobra electoralista del PP,
empresa no amb els propis doblers,
sinó amb els del poble. Si no és
així, m'agradaria que m'explicassin
per que no s'ha engegat cap inves-
tigació sobre el trafic de drogues,
els robatoris i assalts a botigues,
les construccions sense permis a fo-
ravila, els edificis monstruosos a
vorera de mar, la crisi del Sindicat,
I tants altres ternes realment,impor-
tants, dels quais se'n desentenen i
si qualcú els denuncia fan orelles de
cònsol.

Potser encara hi ha animes inge-
nues que es deixaran enganar, per()
també es ver que de cada dia som
més els felanitxers que hem sabut
constatar la inoperancia F incompe-
tencia de la gent del PP que ens
comanda, diligents només a l'hora
d'emprendre maniobres tèrboles di-
fícilment justificables i que en al-

gun moment ens han fet enyorar,
fins i tot als qui mai no el varem
votar, l'anterior batle Mesquida.

Es Puput Felanitxer

Sr. Director:
El motiu d'aquesta carta es ex-

pressar la meva inquietud, i també
la meva protesta, davant aquesta ca-
ça de bruixes que els regidors del
PP s'han proposat dur a terme. Vet
aquí que a les acaballes del segle
XX pretenen ressucitar el tribunal
de la Santa Inquisició!

La paranbia de la gent del PP ens
costarà a tots un bon grapat de du-
ros per, al final, no aclarir res. Com
si no existissen jutges i fiscals, i a la
vila ja ho tenguéssim tot resolt i
aclarit, ara ens hem de dedicar a
investigar anau a saber que, per
apaivagar la neuros que afecta certs
cappares i regidors del PP.

Tot això seria cómic si no repre-
sentàs tudar uns doblers que, el bat-
le i els seus co-religionaris, haurien
de saber que no són seus, sinó de
tots els felanitxers.

Atentament,
Un Votant

Benvolgut Tomeu:
La setmana passada m'arribà la

versió increible que fa de la festa
dels Coloms a S'Algar la Xafardera
Major de Felanitx. Aquesta setma-
na m'ha arribat la noticia de la Ple-
naria de dimecres passat que, se-
gons m'han contat, l'Ajuntament de
Felanitx, bé, els del PP de l'Ajunta-
ment de Felanitx, han contractat a
l'advocat Rafal. Perera per exercir
una acusació de terroristes als Co-
loms a la Sala. Segons el meu in-
formant i la gravació de la Plena-
ria que després vaig escoltar, els
Coloms varen explicar la situació.
Pel que vaig escoltar, ben ,clara de
la seva banda, que els Coloms no
signaren la carta de dia 25. Els del
PP pet-6, que no poden assimilar que
els Coloms tenguin esment de com
gasten els diners públics, seguiren
capficats en acusar-los de terrons-

Ainatamefit da Nanitx
Comunicado del
Delegado de Sanidad

Al objeto de poder informar a la
población, como Delegado de Sani-
dad me he interesado en saber como
se cubre la asistencia médica en el
Ambulatorio, a fin de que los en-
fermos puedan ser debidamente
atendidos, y los médicos encargados
del servicio me han comunicado
que, aparte los horarios normales
de atención al público, estarán loca-
lizables entre las 14 y las 17 horas,

tes i fins i tot el Batle expulsa al
portaveu quan aquest, després de
demanar la paraula, llegí la carta
enviada al Diari de Ciutat ,protago-
nista dels fets que es discutien.

No entenc com la Xafardera Ma-
jor de Felanitx i el grup PP tenen
tantes concomitàncies, per això, al
meu modo d'entendre, a Felanitx te-
nim un grup de xafarders que re-
geix el nostre destí. Un trist destí el
nostre.

Joan A.

EL CENTRE CULTURAL
Sr. Director: Acab de llegir al set-

manari la programació pel proper
semestre del Centre Cultural, i he
quedat gratament sorpresa per tot
lo anunciat.

Pareix quasi un miracle, que el
nostre poble, tan minvat fa molts
d'anys d'actes i manifestacions cul-
turals, pugui gaudir un altra vegada
de totes aquestes iniciatives.

Supbs que els felanitxers sabran
recolzar amb la seva presencia l'es-
forç que suposa mantenir una tò-
nica cultural com l'exposada.

Des d'aquí vull felicitar al direc-
tor del Centre Cultural i al seu Con-
sell i esper que en successius semes-
tres la bona ratxa continui.

Catalina

en los siguientes domicilios y telé-
fonos:
LUNES:

DR. MIGUEL VIDAL
Plaza España, 16, 2.° A - Tel. 58 17 26
MARTES:

DR. SANTIAGO MARTIN RIAL
Ambulatorio del P. Ramon Llull -

Tel. 58 02 54
MIERCOLES:

DRA. MARGARITA GONZALEZ
Plaza España, 16, 2.° A - Tel. 58 17 26
JUEVES:

DR. OVIDIO HERRERO
Plaza Pax, 17, 4.° - Tel. 58 10 03
VIERNES:

DR. ENRIQUE MIQUEL
C/. Nufio Sans, 21 - Tel. 58 01 19
SABADOS Y DOMINGOS:

MédicO de Turno.
En el : Tablón de Anuncios del

Ambulatorio se hallará el nombre
del DocOr que esté de turno.

Felarattc, a 7 de Agosto de 1989.
El Delegado de Sanidad,

Gabriel Mora Vaquer

vida social
DE VIATGE

Procedent d'Estats Units, on cur-
sa estudis musicals, arriba a Fela-
nitx el nostre bon amic Antoni Pizà
Prohens.

NECROLÓGICA
Dia 27 de juliol entrega l'anima. a

Déu a Felanitx, a l'edat de 83 anys i
després* de rebre els sagraments,
D. Rafel Cabrer Radó, D.e.p.

Enviam la nostra més sentida
condolência a la seva família i d'una
manera es'pecial a la seva esposa D.a
Miquela Soler, fill Antoni i filla po-
lítica Margalida Llull.

GRAN OCASION, VENDO SURF Hi-
FO "en muy Ouen estado, seminue-
vo, Precio interesante.
Informes en esta Admón.

Para próxima apertura de

HIPER MANACOR
en Felanitx

Se precisa personal, preferentemente de Felanitx,
para cubrir los siguientes puestos:

PASTELERIA
FRUTA
PESCADO
CARNICERIA
CHARCUTERIA

RECEPCION
REPOSTADORES
LIMPIEZA
CAJAS
BAZAR

Para inscripciones: Hiper Manacor, carretera Palma-Artá
Km. -17'200, Manacor, hasta el 26 de agosto (de 11 a 13'30)
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 	 Y FOTO CARNET
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utocares
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6	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado 3 de agosto se cum-
plieron «100 ANYS DE PRE:NBA A
MANACOR». Para tal eventd orga-
nizaron conjuntamente las i-6vistas
«MANACOR COMARCAL», 1.0 SET-
MANARI «PORTO  - CRJ0103", y
«PERLAS Y CUEVAS» elit e hotel
«BORNEO» de CALA MkLLÓR una
gran noche de celebración. «EL MA-
NACORENSE», primec periódico lo-
cal salió a luz un 3 de 'agosto de
1889. El acto fue presentado por el
veterano , GABRIEL FUSTER. Toda
Ia prensa manacorina, politicos y
personajes conocidos vistieron las
mejpres «Sas» para conmemorar
Ia efemérides. El «menú/s» estuvo
a la altura de las circunstancias, no
cabe duda que el buen «savoir
faire» del felanitxer PEP FUSTER,
responsable de «Iberotel» tuvo mu-
cho que ver en el asunto. Hasta
incluso el grupo de animacign de
la cadena hotelera reprorató con
oficio un «play-back» de¡ «Fantas-
ma de la Opera». La noche fue cier-
tamente maravillosa. ¡Felicitaciones
a nuestros colegas!

Pero a mi me extrañó un tanto,
que el festejo se celebrara fuera de
los lindes de Manacor, pero la vida
y las circunstancias, exigen estas so-
luciones.

• Tuve la ocasión en PORTO-
COLOM de saludar a ANDREU RI-
GO, asesor jurídico del «Banco Mun-
dial». Un felanitxer que pese al car-
go que ocupa en nuestro universo,
procura vivir con toda humildad y
entereza. Un saludo cordial, amigo.

• El C.D. FELANITX, con un
partido amistoso frente al CALA
MILLOR el pasado sábado, comen-
zó la CAMPAÑA DE SOCIOS. En
estos partidos los resultados son lo
de menos. Si no me equivoco finali-
zó con empate a un tanto.

• El 13 y 14, si no hay contraor-
den, el FELANITX debía jugar su
primer TORNEO en CAMPOS. Tam-
bién está previsto un encuentro es-
perado por la afición. Se trata del
FELANITX-ORELLANA, partido que
se jugaria con ocasión de las fies-
tas de «Sant Agustí» y la fecha se-
ria el próximo 27 de agosto. Dia 19
se enfrentará en Cala Minor al
Badia.

• ¡Ah! ¿Han pensado que el últi-
mo partido de Liga 89-90 se dispu-
tará en «Es Torrentó» entre el C.D.
FELANITX-C.D. CALA D'OR? ¡Ojo
al parche! Puede haber auténtica
tela marinera.

• Mucha gente todavía tiene las
manosen la cabeza, tras la aparición
en «BALEARES» de una crónica
sobre es «SINDICAT». Estaba la
firma del corresponsal

¡Pero que el presidente de la en-
tidad cobre 720.000 ptas. al mes no
se lo cree ni Rita «Sa Pentinadora»!

• Comenzó el mini-ciclo de TAU-

LES RODONES en el hotel «BEL-
SANA» de PORTO-COLOM sobre
«ES PORT CAP ON VA?» que or-
ganitza el «CENTRE CULTURAL»
felanitxer. El pasado viernes dia 4
se trató el problema de las aguas,
con la participación de MIQUEL
MASSUTf, PERE OLIVER, el Pre-
sident de la «Cofradia de Pescadors»
de Porto-Colom... Y la mayoría de
los presentes convinieron en que la
degradación de nuestras aguas era
total, las soluciones casi siempre...
¡Utópicas! Ayer viernes estaba pre-
vista la próxima, dónde si no voy
mal encaminado, tenía que tratarse
el tema urbanístico. La moderación
siempre a cargo del amigo GASPAR
SABATER VIVES (a) «Gaspi» que,
pese a los fallos de los «micros»,
siempre supo estar en su sitio. Un
ciclo en definitiva que por oportuno
y necesario nos remiten a las con-
clusiones de nuestro «PIROTEC-
NIC»... «Les 'Taules» son una vàl-
vula de sortida, pero no arreglen
rés». ¡Penoso, realmente; penoso!

• VIDEOCLUB. — «ALREDE-
DOR DE LA MEDIANOCHE». Di-
rector: Bertrand Taverner. Inter-
pretes: Dexter Gordon, François
Cluzet, Sandra Reaves-Phillips. Pro-
dultora: Warner Home Video. Dura-
ción: 114 minutos aprox. Género:
Jazz.. SINOPSIS: New-York, 1959.
Dale Turner, el ,saxofonista más
grande de su generación, regresa a
París, con la esperanza de renovar
sus antiguos éxitos del Blue Note.
Se encuentra con Francis Bonier,
que siente hacia él una auténtica ve-
neración. Su encuentro se convierte
pronto en amistad. Francis ayuda a
Dale a dejar de beber, evita que le
internen dándole albergue en su ca-
sa, haciéndole recuperar su digni-
dad... COMENTARIO: Emotivo re-
trato de dos de las grandes figuras
del jazz a través de una impresio-
nante interpretación del músico
Dexter Gordon y de una extraordi-
naria reconstrucción de los tradicio-
nales ambientes de este popular es-
tilo musical.

• Mi amigo ANTONIO CORRA-
LIZA ha vuelto a abrir las puertas
del «BAR MERCANTIL». Tras unos
largos meses de total renovación.
Sin lugar a dudas ha logrado la per-
fecta renovación de la fachada, lo
que merece un elogio. Suponemos
que el negocio/bar le funcionará
bien en esa nueva andadura.

JORDI GAVINA
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TENIS
El pasado día 29 de Julio f

zó el X TORNEO DE TENIS de
Porto Colom, con un apretadísimo
programa de finales. Hay que resal-
tar la gran animación de este tor-
neo, tanto en participación de ra-
quetas como en asistencia de públi-
co a las partidas disputadas.

En cuanto a los resultados de las
diferentes modalidades fueron los
siguientes: en alevines se impuso
Jaime Barceló a Sebastián Mestre;
en categoría infantil J. I. Albons a
J. Barahona después de una partida
larguísima; en dobles mixtos la pa-
reja formada por los hermanos J.
Cerdó y A. Cerdó cedieron ante P.
Covas y C. Nadal; en Parejas hom-
bres, en semifinales J. Mestre y A.
Barceló derrotaron a los casi inven-
cibles G. Vicens i P. Covas y B. Mes-
quida y J. Oliver no pudieron con
J. Cerdó y J. Cerdó junior que fue-
ron los campeones al derrotar a J.
Mestre y A. Barceló en la final. En
modalidad de individual damas, Tu-
rita Boyer cedió en tres sets frente
a Cati Nadal. Y en el grupo mayor
con más de 32 jugadores inscritos
se clasificaron los cabezas de serie:
en semifinales Pedro Covas perdió
ante Martin Rial y Jorge Cerdó Mu-
nan se iinpuso cediendo un solo set
en todo el torneo a Juan Oliver; en
la final Martin Rial lo intentó pero
no pudo con los magníficos golpes
de su rival Jorge Cerdó que se im-
puso sin dificultad. Hay que desta-
car que este jugador de 18 arios es-
tá estudiando en U.S.A. y su nivel
tenístico es muy alto, enhorabuena.

Gracias a todos, gracias al Hotel
Vistamar, Renault-Felanitx, al pa-
trocinio del Excmo. Ayuntamiento,
y como no, a los colaboradores del
Club Tenis Felanitx.

J.O.M.

SE NECESSITA AL.I.OTA per mane
jar ORIANADOR i atendre otleina
Inf.: Tel. 580349

vENDo mum YAMAHA XS-400
PM.-0512 AG.
Tel. 580402 y 583224

GIMNASIO

BEN GIM
CTRA. PORTO-COLOM - CALA D'OR - URBANIZACION LAFE

Un centro deportivo en Porto-Colom
a nivel europeo

Se complace en invitar al público a
su INAUGURACION, que tendrá lugar

mañana domingo día 13, a partir de
Ias 4 de la tarde.

FISICO-CULTURISMO - MUSCULACION - GIMNASIA

DE MANTENIMIENTO - FITNESS - GIMNASIA AEROBICA -

I 
GIMNASIA SUECA - REHABILITACION - MASAJES - SAUNAS -

SOLARIUM

SE NECESITA CAMAREROS-AS
para complejo turístico en Cala d'Or

Informes: Tel. 643070

Se necesitan señoras para limpieza
en Complejo Turístico de Cala d'Or.

Informes: Tel. 643070.



r serve()Para u

uniiteva-oficina.
en Alperla Nana:

Plaza General Franco, n°12
Tel, 65 18 50
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GARANTIA NACIONAL
Renault Ocasión le ofrece:

VEHICULO
CORSA
FUEGO GTXAA DA
SUPERCINCO
R Ii TxE AA
CITROEN LNA
FORD FIESTA
CITROEN AX

ASO GARANTIA
85
85
88
84
86
84
88

6 meses
6 meses

12 meses
6 meses
6 meses
3 meses
6 meses

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

FELANITX

Coso» 89Um a la Sala
LA DARRERA DIFAMACIÓ,
ELS DOBLERS DE
L'AJUNTAMENT PER PAGAR
LA DIFAMACIÓ D'EN TEJEDOR

A la Plenaria de dimecres succeï-
ren els fets impensables a qualsevol
Ajuntament del món. Fora de l'or-
dre del dia i amb caracter  d'urgèn-
cia, com a primer punt de l'ordre
del dia, és a dir, el problema més
important que té plantejat la cornu-
nitat de ciutadans de Felanitx, se-
gons en Tejedor i el Batle, va ser
acusar de terroristes al grup de
COLOMS A LA SALA.

Els fets són els següents:
Amb caracter d'urgència i com a

moció, el Batle autoritza el passar
el punt 22 de l'ordre del dia al ptirit
primer. La moció presentada p'En
Tejedor va ser la de nomenar al
misser Perera per cercit respon4a-
bilitats de la carta publittada al Dia-
ri de Mallorca (DM) de: dia 25 de
juliol i que anava signada amb el
nom de Coloms a la Sala, tot i que
el dia 28 del mateix mes sorti, un
desmentit al mateix DM, que ides-
deia que els signants de la cart cip
dia 25 foren els COLOMS.

Els del PSOE argumentaren que"
la qüestió personal del senyor ,Te-
jedor en contra dels Coloms no s'ha-
via de dur a una plenaria. ER par-
ticularment podria fer el que tro-
bas, per?) els doblers de l'Ajunta-
ment no s'havien de gastar amb les
histèries personals d'EnTejedor i
el Batle del carrer deL4 fiitjar. El
Batle afirma que a l'Ajuntainent no
es podia consentir de tenir terroris-
tes, acusant als COLOMg de terro-
ristes.

El nostre portaveu ,explica que la
carta de dia 25 del PM que apare-
gué signada amb el nom de CO-
LOMS, el nostre grup no n'era l'au-
tor i que per això, 'en saber de la
seva existencia, enviarem un des-
mentit amb data de dia 27. Una car-
ta al Director del DM que no era
Ia que va sortir el dia 28. Aquesta
carta signada pel nostre portaveu
era un resum de l'enviada. A resul-
tes d'això el nostre grup posa en
mans dels nostres assesscirs 'eittl6ts
esmentats, per iniciar utia deman-
da judicial en contra dfll Director
del DM que, segons ensl havia in-
format, la carta publicada el dia 25
no anava signada per ningti i es del
tot imprescindible que algú signi
amb nom, llinatges i DM, per poder
publicar una «carta al director».
Per documentar els fets, el nostre
portaveu demana al Batle permis
per anar a cercar la carta enviada
per fax al DM per tal d'aclarir la si-

tuació, contestant el Batle que po-
dia anar a cercar la carta, pen) si
la llegia l'expulsaria de La Sala. El
nostre portaveu ana a cercar la car-
ta esmentada i en tornar esperà a
tenir la paraula i demana per Ilegir
la carta per tal de deixar clara la
postura del grup davant les acusa-
cions del senyor Tejedor i del Batle.
Demana personalment als Regidors
Bennasser, Mora i Batle si volien
'aclarir la situació i aquests no con-
testaren, baixaren el cap, suposam
que de vergonya d'esser particeps
de les qüestions personals del se-
nyor Tejedor. La paraula demanada
va esser denegada pel Batle, l'argu-
ment per denegar-la no pot esser
més carregat de raó: ojo som el
Batle i te dic que callis». El nostre
portaveu argumenta que per allu-
sions i pel contingut de les acusa-
cions creia necessari llegir la carta
per clarificar la situació, el Batle
li nega el dret a la paraula i el nos-
tre portaveu començ à a llegir la
carta. El Batle li mana que sortis de
La Sala, «que no era digne d'esser
Regidor». El nostre portaveu segui
llegint la carta. El Batle mana a un
policia municipal que tregués al nos-
tre portaveu de La Sala. El policia
municipal s'acosta al nostre Porta-

Iven després d'acabar de llegir la
carta, els Regidors de Coloms a la
Sala abandonaren el Saló de Ses-
sions.

Aquests •són els fets de dimecres
passat. uns fets que, una vegada
més demostren que el grup del PP
.de Felanitx dedica tots els seus es-
forços a acusar i difamar als Regi-
dors de COLOMS A LA SALA. No
sabem que en dos anys que duen
«governant» Felanitx, hagin fet res
de profit, la seva obsessió només es
aquesta, difamar als Colotns o per-
sonalment als seus membres. Ja està
bé, al terme de Felanitx hi ha pro,-
blemes molt greus que demanen so-
lucions fa molt de temps, dedicau-
vos a això, si teniu un poc de seny
i no a aclarir el que esta aclarit.

SE NECESITA CHICO de 16 arios
para trabajar de camarero. En Fe-
lanitx.
Informes, Bar Ca N'Ussola, plaça
Espanya, 8 (mañanas).

SE NECESITA PERSONA para cui-
dar casa y persona mayor. En Fe-
lanitx.
Informes en esta Admón.

SE NECESITA CHICA para traba-
jar en Supermercado Cala Marsal,
calle Corb Mari. Jornada conti-
nua.
Informes en el mismo.

Davant les insistents consultes
formulades a la Indirecció de «El
Coso» vers el sarau d'enguany ens
trobam amb l'obligació d'informar
públicament que encara hi tenim
1361. I per molts d'anys!! El porc que
l'any passat feia vuitanta quilos està
a punt de rebentar i amb el supera-
vit hem comprat un solar a Sa
Punta.

Hem de dir que els aspectes for-
mals de «El Coso» 89 són considera-
blement diferents dels d'anys ante-
riors. Aix?) ve a ser que no hi hau-
ra ni capellets, ni mocadorets, ni ti-
quets, ni preus, ni programes, ni
clavells, ni ventalls, ni pans, ni xo-

ni puros., ni berenar, ni sopar,
ni cap visible, ni cúa invisible, ni
punts suspensius. I la massa social
es demanara... Iclà què hi ha? FES-
TA GROSSA 11111 Hi haurà xere-
miers, cornetes, tambors, músics en
general, lo Gran Petarro, «desfile de
-modelos», proclames efts dels bal-
cons, toilette, bovarros, caparrots,
simultànies d'escacs, rodes de prem-
sa, turmellets, un mé negre amb les
potes blanques, pasdobles, «en Si-
mon i sus mariachis», kikes vives i
embalsamades, molt de vi i iniciati-
ves individuals.

Això d'iniciatives individuals es
la variant niés important de «El
Coso» 89, es tracta de no donar les
coses rovegades a la gent sinó de
facilitar-li un bon barramet.

No es repartira parafernalia; s'im-
posa per Decret del Ministeri d'Es-

pectacles i Cassalles Dematineres
(ve ire B.O.E. del dia 28 d'Agost del
1989) que la gent cossera ha d'anar
desfressada del que li passi pel
reial salero; desfresses que cadascú
s'enginyarà pel seu compte. Per ara
tenim confirmada la presencia d'a-
quests grups: mexicans, centurions
romans, «toreros i subalternos»,
Robespierres, «manolas», horxaters,
Jalil Abi Nader (bisbe de Beirut),
lapins, pseudoempirreumes i altres
càrrecs públics.

Tampoc organitzarem aperitius,
picnics, dinars, berenars, sopars,
multiplicacions de pans i peixos, di-
visions de panets i tallades; però
com que si repartirem vi i es ne-
cessari fer paret vos recomenam que
dugueu un senalletó ben guarnit (en
sabem d'uns que han comanat un
calderó de llenties amb moltes talla-
des de ventresca per berenar da-
munt «Toriles»).

Amb l'autoritat moral que ens
hem assignat CONVOCAM a tots els
sebellins cosseros a les 6'30 h. del
MATI (si, el mati) del dia de Sant
Agusti (es prega maxima puntuali-
tat) a la RESSURRECCIO DE LA
KIKA que tindrà Roc en el baricen-
tre del triangle format pels bars
Ca'n Pol, Ca'n Raiill i La Punyalada.
A continuació i fins que acabi la ver-
bena de la nit següent, empentes i
bramades arreu de la Vila.

Au res més, per Sant Agustí ens
veuremi. Visca «El Coso» calçons
desfets!!! LA INDIRECCICS

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tei. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta prévia cita).

40.	




