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Setmanari d'interessos locals

Convidada
Benvolguts felan4xers!
Quan l'estiu es troba ja ben avançat i bona part de les va-

cances estiuenques tai estart • enllestides, el so festívol de les
campanes del ConventA4'recorden un any darrera l'altre que
arriben les festes de Sant Agusti. Festes de Sant Agustí i Verbe-
nes de Felanitx quelMrryoluntat popular s'han convertit quasi en
sinònims arrett de tota Mallorca.

Són dies de festa niajor per a tots els felanitxers, dies d'ale-
gria, de trobada familiar o amb els amics.

Ens fan falta les festes, que arriben una volta a l'any, per-
què, són una ocasió senyalada per a fugir de la monotonia diaria,
per a gaudir, per a cobrar forces i també per a fer bons propò-
sits, millor encara si es converteitscotrPen bons fets.

Aqui tenim iclà, el programa4 4e l'Ajuntament 42a preparat
per a enguany.

Seria el meu desig, en primer lloc, haver encertatti qui les
nostres festes tenguessin el poder de convocatòria que les lA ca-
racteritzades sempre.. Voldria iambé que dins totes i cadascuna
de les cases de la nostra familia felanitxera hi entras resperit de
vertadera convivencia, serenor i pau que massa vegades ens
manca. -

Quedau convidats tots, propis i estranys, a fruir d'unes festes
alegres i divertides, i tinguem un record molt entranyable també
per a tots els qui per divefses causes no podran gaudir-les amb
nosaltres.

Aprofitau-les iclò i que disfrutem per a molts d'anys aquestes
festes de Sant,Agusti.

El vostre Batle
COSME OLIVER
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El Port, cap on va?
Divendres de la setmana passada,

a l'hotel Belsana del Port, se celebra
la segona taula rodona d'aquest mi-
ni-cicle que ha organitzat el Centre
Cultural de Felanitx sota el lema de
«El Port, cap on va?».

El tema, «L'urbanisme», gaudia
dels ingredients precisos per a ga-
rantitzar una sessió prou moguda,
i la presencia del titular de la Con-
selleria d'O.P. i Ordenació del Terri-
tori entre els ponents, n'era també
un bon allicient.

Conseqüentment el públic fou
molt nombrós i seguí molt interes-
sadament el tema. Junt al Conseller
Jeroni Saiz, integraren la taula An-
toni Grimait, secretari del PP de
Felanitx, Pere Massutí regidor de
l'Ajuntament pel partit Socialista i
Bartomeu Obrador, regidor del grup
«Coloms a la Sala». Gaspar Sabater
modera la conversa i suggerí una
breu exposició inicial de cadascun
sobre el tema pilot.

Des del plantejament i considera-
cions urbanístics inicials, que en bo-
ca del Conseller semblaren una be-
lla teoria, un cop a mercè de l'«auto-
nomia» municipal —i segons

núncies dels representants de l'opo-
sició—, l'acció urbanística local, or-
fa de qualsevol normativa legal ac-
tual, ha derivat cap a una situació
gairebé caòtica.

La discussió gira entorn als crite-
ris de creixement invocats pel P.P.

Ia dràstica limitació d'aquests in-
vocada pels representants del PSOE
i, sobre tot, pels de «Coloms a la Sa-
la», en gràcia a la salvaguarda dels
darrers espais verjos de la nostra
costa. També el port esportiu pre-
vist a la zona del Camp Roig fou
molt debatut, si be, la manca d'in-
formació sobre el projecte —Antoni
Grimait se confesa desconeixedor
d'algunes de les qüestions planteja-
des—, no va permetre d'avaluar amb
cert rigor el seu alcanç.

El to dialèctic emprat al llarg de
la vetllada fou més aviat dur i, en
alguns moments, feia pensar si ens
trobàvem davant un debat electoral.

Així mateix d'una ràpida conside-
ració final que feren tots els po-
nents, es pot apuntar que les accions
immediates que requereix el Port
per tal d'afrontar la situació crítica
en...que es troba-des del punt de vis-

Ia ro
les taules rodones

Tot i .que ahit: divendres, varen"
començar els actes delS'onze dies de'
fegta que l'Ajuntament rdedleara-t
Sant Agustí, no volem deixar de co-
mentar les dues taules rodones ceit-
brades a • Portocolom organitzades
pel Centre Cultural.

Malgrat •ies reticencies , expregsAl
deg' a la no'stra 'tlarrera conversá;
censidetanñ bo que un grup més o
manco reduït se reunesca per trac- '-
tar dels problemes que afecten la`
nostra comunitat i creim que es de-
sitjable que la iniciativa tenga conti-
nuïtat en anys successius.•

De les taules rodones d'enguany,
en varem treure les conclusions se-
güents:

1.a La situació de les aigües del
Port es de cada any més crítica i no
hi ha indicis que permetin pensar
que la situació haja de millorar en
endavant, sinó tot el contrari.

Els senyors Oliver i Massutí va-
ren fer un diagnòstic, que no va
contradir ningú, que assenyalava els
mals que pateixen les aigües del
Port i que produeixen diverses con-
seqüències Ilastimoses com la de-
gradació de la flora i de la fauna,
que repercuteix en el conjunt de la
riquesa pesquera del Mediterrani,
pèrdua de la transparência de les
agües, netedat de les platges, etc.

2.a Respecte de la qüestió urba-
nística del Port, sembla que el des-
gavell actual se mantendra. El re-
presentant del grup Popular ja va
advertir que abans de dos anys no
hi haurà normes subsidiaries. Nosal-
tres estam convençuts que no hi ha
voluntat política per part del grup
majoritari de l'Ajuntament de re-
soldre la situació. El P.P. està obse-
sionat fent circular noticies i re-
mors, per ventura amb cert fona-
ment, per fer creure que els altres
grups representats al Consistori i
tot Déu també se beneficien de la
situació actual. Així, la situació se

ta urbanístic, passen per la volun-
tat real de voler solucionar el greu
problema de sanejament i la de vo-
ler aplicar seriament els instru-
ments que té a ma l'administració
local per fer respectar la normativa
vigent, la qual, tot i que es pot tit-
liar d'obsoleta, ni tan sols s'ha fet
complir fins a la data.

I! r")
e-";•

;	 .
va podrint i fot qui . fot i visca el
rei.

3 • a El representant dels socialis-
tes va esser rnolt_concret a l'hora
d'enumerar els i'•`M iels que podrien
millorar la situació: aprovar les nor-
mes subsidiaries, rebre les urbanit-
zacions, completar la xarxa de sane-
jament del Port, oposició frontal al
tercer «port esportiui?. El senyor
Saiz va parlar d'una depuradora
pub sense concretar res. Sembla
que, en el Port, s'hi fat-an unes obres
d'embelliment i cosmètica que
aquest setmanari detallava la set-
mana passada. La noticia ens fa més
fred que calor. Un pensa tot d'una

una .d'aquelles dones que van
molt mudades i pintades però que
fan pud6ryde brutes que van.

4•a Els responsables del desgavell
no volen donar la cara.

5.» Una de les notes més tristes
de la vetlada (i no es cosa nova) va
esser que el senyor Saiz va acusar
l'oposició de fer demagògia. Nosal-
tres direm que tal demagògia, si
existeix, es absolutament inofensi-
va. Ni contamina, ni destrueix el
paisatge, ni provoca cap esguerro
irreversible, com fa en canvi la ma-
la actuació del grup dominant.

6.a Crida l'atenció la mala fi dc
capes llargues que el representant
del P.P. va donar a les qüestions
més critiques i puntuals que li pre-
sentaren. Pensam que un personal
que ha tengut les mans desferma-
des durant deu anys per fer i desfer
hauria d'estar preparat per mostrar
cara i defensar la seva política, bal-
dament pensin que les seves raons
no convenceran un auditori poc pre-
disposat.

Pirotècnic

A una Rodella varem dir que se
cobraven 80 pessetes als iots fonde-
jats al Port. Una persona del públic
de la primera taula rodona va pre-
cisar que la quantitat cobrada no
era aquesta sinó una altra de supe-
rior; però se va guardar com de cau-
re de concretar quina era exacta-
ment la cobrada. Nosaltres, efectiva-
ment, haguessim pogut consultar la
llista de taxes, imposts, bacines, etc.
del Govern Balear; però no ho hem
fet. Sembla, però, que la quantitat
esta en relació amb les mides dels
iots. La xifra pot esser superior a
les 80 pessetes pert, també inferior.
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5ti‘SziEpor
PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 4 :625 	 — -

Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Dim. 20 St. Bernat
Dill. 21 St. Pius X
Dim. 22 Sta. Maria Reina
Dim. 23 Sta. Rosa de Lima
Dij. 24 St. Bartomeu, ap.
Div. 25 St. Lluís
Dis. 26 St. Ceferí

LLUNA
Quart minvant dia 23

COMUNICACIONS
A1JTOCARS

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),9,30, 13,15;45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 2t3() h.

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

Felanitx -Portocolom: Dies 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 2171 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 8'30 i 1230 h.

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Francesc Pifia
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Francesc Piña
Francesc Pifia

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

580448-581144
Ambula.ncies

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

Exposició de .Pintura

d'Esperança Mestre
Del 19 d'agost al 3 de setembre

Inauguració: Avui dissabte, a les 8 del capvespre

TALLER DE CERAMICA

ALL 	 ERMELL
Major, 44—Felanitx

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

Informes: Tel. 643070.

Funeraria FELANITX C.B.
Servichrpe4—ri-nanente 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

VA PUJAR A LA CASA DEL PARE

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 17-7-89

S'acorda facultar el Batle per a
contractar personal durant les pro-
peres festes de St. Agustí.

S'acordà nomenar _ a Joan Mir
Cerdó, advocat, per a la defensa i
representació de l'Ajuntament en
els autos 362/89 incoats arran de
recurs interposat per Zwitterio,
S.A.

S'acordà cedir a precari les ofi-
cines del Cinema Felanitx per a seu
del Jutjat de Felanitx.

S'aprova la certificació núm. 2
de l'obra de rehabilitació de l'antic
escorxador per un import de 5 mi-
lions de ptes.

S'adjudicaren les obres de pavi-
mentació del pati del cpRefi
Cape)» a Cornisa per la quantitat de
4.515.819 ptes.

S'adjudica a Esteve Barceló Bor-
doy l'obra de construcció d'un Hoc
de primers auxilis per a la Creu
Roja, per un import de 12.450.000
ptes.

Se concediren llicències per a la
construcció de vivenda rústica
Margalida Capó Binimelis (parcella
135-A, polígon 33) amb una taxa de
113.817 ptes., a Sebastià Capó Bi-
nimelis (parceHa 592, polígon 33)
amb una taxa de 149.741 ptes., a
Pere Obrador Obrador (parceHa
106-B, polígon 33-27) amb iina taxa
de 82.573 ptes., a Jaume Bordoy
Roig (parcella 507, polígon 27) amb
una taxa de 94.964 ptes., i a la par-
cella 202-D del polígon 31 amb una
taxa de 108.386 ptes.

S'informà favorablement l'expe-
dient de construcció de vivenda
rústica de D. Macià Amengual Adro-
ver.

S'acorda el transpàs de llicència
d'obra de Felix, Josep Antoni i Car-
me Hevia Valens a favor de CO-
MISA.

Obres menors: a Bartomeu Mes-
tre Obrador, Sebastià Adrover Ni-
colau, Antoni Monserrat Julia, Jo-
sep Valls Picó, Maria Rosselló Oli-
ver, Jaume Veny Lliteras i Eugeni
Esteban Pareja.

El Bathe dona compte del conve-
ni subscrit amb la Conselleria de
Cultura sobre embelliment de faça-
nes.

COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 24-7-89

S'acordà contractar directament
Ia redacció de 28 projectes amb va-
ris tècnics.

S'acorda contractar la confecció
de l'Inventari Municipal de Bens
amb Ernst & Whinney, per la quan-
titat de 2.072.000 ptes.

S'autoritza a diversos particulars
la installació de casetes de fira en
e1 -red-rite tter Tare durant les fes--
tes de St. Agustí.

S'informaren favorablement les
sollicituds de construcció de viven-
da rústica de Joan Garcia Sbert,
David Howard Ball, i D.a Maria del
Socors O'Shea Torres-Salanot.

S'autoritza a Jaume Martorell
Maimó la construcció d'una nau
destinada a exposició i venda d'ar-
ticles d'artesania en el C/. Sant
Agustí, s/n. amb una taxa de 103.500

pies.
Obres menors: a Andreva Estel-

rich Antich, Josep Antoni Heredia
Mendoza, M.a Angels Corraliza Blan-
co, Lluís Hugny Sagrera, Bartomeu
Nicolau Adrover i M." Concepció Pro-
hens Bennasar.

Previa declaració unanime d'ur-
gència s'acorda accedir a la petició
formulada pel Batle d'Orellana la
Viej a ..de _programar una actuació .del
grup folklòric «Siberia Extremeña»
d'aquella localitat pel dia 27 d'agost,
amb una aportació municipal de
150.000 ptes. per a contribuir als
costos de desplaçament.

NECESITO DEPENDIENTE para
almacén. Servicio Militar cumpli-
do.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

na Mapgalida Oliver-Sengonera i Bertatsser
V i tul a D'OBRA DOR

A.	 C.	 S.

Els seus familiars vos conviden a la celebració de l'Eucaristia, a viti dissapte (lia 19 d'agost

a les 21'30, a l'església de Sant Antoni d'Es Carritxó.
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DISSABTE, DIA 19

A les 17 h., a la Llar de la Tercera Edat de l'INSERSO. Continuació del
XVI Trofeu Ciutat de Felanitx d'Escacs.
A les 20 h., cercavila per la Banda de Música de Felanitx i, acte seguit,
inauguració de les següents exposicions:
- A la Casa Municipal de Cultura: Exposició d'en Longino de pintura, di-

buix i escultura; Exposició de roba antiga a càrrec de la Llar de la
Tercera Edat de l'INSERSO de Felanitx.
A la Sala d'Exposicions de «Sa Nostra.: Exposició d'olis del pintor
Lluis Blanes.

A !es 23 h., al Parc Municipal de Sa Torre, verbena amb l'actuació de:
REY LUI, GRAN OROUESTA ALCATRAZ, ORQUESTINA D'ALGAIDA i
VICTORIA GROUP.

DIUMENGE, DIA 20
A les 17 h., a la Llar de la Tercera Edat de l'INSERSO. Continuació del
XVI Trofeu Ciutat de Felanitx d'Escacs.
A les 18 h. Al solar situat darrera el Parc Municipal: Campionat de Mallor-
ca de tir de fona, amb el patrocini del Consell Insular de Mallorca.
A les 2230 h., al Parc Municipal de Sa Torre, Nit Mallorquina, amb l'actua-
ció de:
CALABRUIX. TENTOL i SINTO SERRA. (Entrada gratuita)

DILLUNS, DIA 21
A les 18 h., al Parc Municipal de Sa Torre: Festival Infantil amb l'actuació
de grups d'animació, pallassos, mags, equilibristes i moltes sorpreses.
A les 22 h., al Cinema Felanitx, Concert de DONNA HIGHTOWER amb la
Coral de Felanitx dirigida per Jaume Estelrich. (Entrada gratuita)

DIMARTS, DIA 22

A les 2030 h., als locals de la Llar de la Tercera Edat de l'INSERSO, entre-
ga de trofeus del campionat local de billar, amb una exhibició previa a
càrrec de Pere Nadal.
A les 22 h., al Parc Municipal de Sa Torre: Concert de la Banda de Música
de Felanitx i seguidament projecció de la palicula .Estampes Felanitxeres•
a càrrec de B. Obrador Ricart, Joan Obrador P--i-don i Miguel Julia Maimó.

DIMECRES, DIA 23
A les 2230 h., al Parc Municipal de Sa Torre , actuació de la companyia de
teatre Xesc Forteza, que representara l'obra titulada “011IN TRUTGER».
Entrada gratuita per als pensionistes.

DIJOUS, DIA 24
A !es 22'30 h., al Parc Municipal de Sa Torre, actuació de:
COMPANYIA REVISTA «EL MOLINO - BARCELONA» i
SUSANA EGEA »LA CHICA DEL COMODIN».

DIVENDRES, DIA 25
A les 23 h al Parc Municipal de Sa Torre, verbena, amb l'actuació de:
LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS, EL NORTE, HEROES DEL SILENCIO i
JUANITO PERCHA Y LOS COLGAOS.

DISSABTE, DIA 26
A les 17 h., entrenaments de la carrera automobilística .'IX Pujada a Sant

Salvador..
A les 2130 h., a la Casa Municipal de Cultura: Concert de Piano a càrrec
de Joan Moll Marques.
A les 23 h., al Parc Municipal de Sa Torre, verbena , amb l'actuació de:

JUAN PARDO, LA DECADA PRODIGIOSA, GEMINIS i LOS DELFOS.

DIUMENGE, DIA 27
A les 10 h.. Carrera automobilística «IX Pujada a Sant Salvador..
Prova puntuable per al campionat de Balears de muntanya.
L'organItza l'Escuderia Drach.

La patrocinen el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Felanitx.
En haver acabat, entrega de trofeus a Sant Salvador.
A les 15 h., al Camp de Tir de Son Ramon (Son Valls) IX Tirada puntuable
per al Campionat de Balears de .'palomas zuritas.. L'organitza la Societat
de Caçadors de Felanitx amb el patrocini de l'Ajuntament.
A les 18 h., a la Llar de la Tercera Edat de l'INSERSO, V Torneig ..Miquel
Estelrich. d'escaes. Modalitat partides de cinc minuts. A les 2130 h., al
mateix local, entrega de trofeus del XVI Trofeu Ciutat de Felanitx i del
V Torneig ..Miquel Estelrich• d'escacs.

A les 18'30 h., al Camp de Futbol Es Torrentó, partit de futbol Trofeu
Ciutat de Felanitx, entre els equips C.D. Felanitx i C.D. Orellana la Vieja.
A les 19 h., cercavila amb la participació dels Cavallets, dimonis, caparrots

i la banda de tambors i cornetes de Rafel Ferrer .'Simonet.'.
A les 22 h., al Convent de Sant Agustf, Completes solemnes i processo
amb la reliquia del Sant. Hi assistirà la Corporació Municipal. Actuació dels
cavallets.

En acabar les Completes, cercavila a càrrec de tots els grups que després
prendran part a la Mostra de Balls Populars.

A :es 2230 h., a! Parc Municipal de Sa Torre, Mestra de Balls Populars -
XXV Aniversari de S'Estol des Gerrice. Hi participaran els grups següents:

Gnu? FOLKLORIC »SIBERIA EXTREMEÑA» D'ORELLANA LA VIEJA
(BADAJOZ)

— GRUP FOLKLORIC ATRA. SENORA DE LA ALEGRIA» DE MONZÓN
(HUESCA)
GRUP FOLKLORIC ATRA. SENORA DE COVADONGA» DE GIJÓN
(ASTURIAS)

— ESCOLES INFANTILS DE BALL DE FELANITX
— XEREMIERS TOMAS I MIOUEL
— S'ESTOL DES GERRICÓ

FESTA DE ST. AGI._;•Al
DILLUNS, DIA 28

A les 9 h., Ccrcavila pels Cavallets, dimonis i caparrots.
Fira als Hoes acostumats.
A les 11 h., al Convent de Sant Agusti, Missa Concelebrada. Pronunciara
el sermó del Sant Mn. Teodor Suau Puig. La Coral de Felanitx interpretara

Ia Missa del Pare Auli. Hi assistira la Corporació Municipal.

A ccntinuaGió, a l'Ajuntament se servira un vi espanyol. Hi queda convi-

dada tota la població.

A les 1730 h., a la Plaça de Toros «La Macarena., Gran Novillada de Feria.
Des de les 20 h. a les 22 h., el Museu de la Fundació Cosme Bauça ro-

mandra obert perquè el públic el pugui visitar.
A les 22 h., al passeig de Ramon Llull ¡ a la placeta del Convent. Ball

de bot i festa de carrer per a tothom. actuació de PACO CRESPO Y SU

CUADRO FLAMENCO.

A les 23 h., al Parc Municipal de Sa Torre, verbena gratuita amb l'actuació

dels conjunts locals:
INTERMINABLES, MURDER IN THE BARN, BLUE NOTE i LLONOVOY.
A les 030 h., al Passeig de Ramon Llull, focs artificials a càrrec de la Pi-
rotecnia Jordà.

Carnicerías CAN MARC
Coin uni ea n q tie el dia de San Aguslin. después de la

corrida de loros, despaeharan los novillos de la lid ia, en

sus eslableeinnenlos.:

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

PRODUCTES CARNICS

Ramaders Agrupats SAT.
FELANITX

Desitjam als nostres clients, amics
i públic en general, que passin unes bo-
nes festes de Sant Agustí.

Els recordam que poden trobar els
nostres productes als següents llocs:

A FELANITX:
—Fabrica d'embotits i sala de desfet, C/. Estrella núm. 2,

Tel. 582069.
—Carnisseria RAMADERS AGRUPATS, C/. Eres núm. 16. Tel.

581254.
—Supermercat ALDI «Es Convent», C/. des Convent núm. 27,

Tel. 580169.
A PORTO-COLOM:

—Supermercat ALDI, C/. Togores núm. 4, Tel. 575406.

A PALMA:
(Xarcuteria i embotits) MERCAT NOU, Hoe 48, C/. Eusebi
Estadas núm. 105, Tel. 203602.

CANRS FRESQUES I SELECTES PROCEDENTS DE
RAMADERIES PROPIES. EMBOTITS TIPICS DE MALLORCA

BONES FESTES
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Per P. Xamena

Juny, 30.—Festa del Cor de Jesús. Predica el canonge D. Nadal Ga-
rau; el capvespre a les 6 hi hagué processó pels carrers major, Mar,
Arraval, plaga, Constitució, March i Plaça de Sa Font.

Juliol, 16.—A la sessió , de l'Ajuntamwit els regidors quasi se pega-
ren.

Juliol, 19.—Festa de Sant Vicenç de Paül. Beneïren el retaule de l'al-
tar major de la capella de les Monges de la Caritat. Predica D. Joan Ga-
rau, professor del Seminari.

Juliol, 20.—Festa de St. Margalida. Predica D. Antoni Gaya Bordo.
Es vespre donaren concerts les bandes de música del Cercle Conservador
i del Cassino Liberal.

Novembre, 8.—Morí als 28 anys Sor Maria Teresa Vicens, Trinitaria,
natural de Felanitx.

Novembre, 12.—Eleccions municipals de la meitat de l'Ajuntament.
Es presentaren la coalició liberal-republicana i els conservadors. Sortiren
elegits 6 conservadors, 2 republicans i 1 liberal.

Novembre, 24.—Des de Felanitx, el vespre, es veren els tradicionals
foguerons de St.a Catalina a damunt les muntanyes, especialment un dc
gros en Es Picot.

Desembre.—Novena i festa de la Puríssima. Predica D. Bartomeu
Gaya Sagrera.

Desembre.—Entra el govern Moret (Liberal).
Desembre, 9.—Un grup de felanitxers partí cap a l'Havana.
Desembre, 24-26.—Quaranta Hores en el Convent de Sant Agustí.
Enguany collocaren a l'altar major de l'Església del Port el retaule

de la capella de Sant Joan (Mare de Dar dels Dolors) de la parròquia de
Felanitx. Era l'encarregat de l'església del Port D. Nicolau Bennasser (a)
Es Capella Monjo.

FELANITX

Contarella

Es ileopter flue Ida essor tic
Sasl•e 1,b)dra

Dedicat al Sen Pati Llabrés Piza

Exposició de pintura d'Esperança
Mestre _ .

A partir d'avui dissabte i fins dia
3 de setembre, al taller de eel-arnica
«Call Vermeil» del carrer Major, 44,
s'hi- mostrara l'obra de la pintora fe-
lanitxera Esperança Mestre.

La inauguració tindrà lloc avui
horabaixa a les 8.

El President de la Generalitat
Valanciana a Portocolom

Ha passat part de les seves vacan-
ces a Portocolom, el President de la
Generalitat Valenciana Joan Lerma.

L'estada del Sr. Lerma al Port,
que s'ha allotjat a una casa particu-
lar de la Bassa Nova, ha passat gai-
rebé desapercebuda, ja que ha es-
tat presidida per la mes absoluta
discreció.

Nou gimnàs a Portocolom
Diumenge passat horabaixa queda

inaugurat al Port, a la carretera de
Can Gaia, el nou gimnàs «BEN
GIM», dirigit per Benito Carrascosa,

El nou centre esportiu està dotat
d'una variadíssima gamma d'apa-

(Introdtwei(i a /a Missa-Sufr(Iji)

«Trobarem a faltar el ,teu souniu-
re», Sor Magdalena de Crist-Rei! De
poques persones es dira amb més
raó i sentiment cl vers tantes vol-
tes cantat. Sor Magdalena era l'etern
somrís, una perpetua lliçó de gracia
i gentilesa... -

Felanitxera, del «poble d'agudeses
i de galania», com digué el nostre
Poeta, alla va néixer el 19 de Novem-
bre de 1919, al sí d'una pietosa fa-
mília de 9 germans, que dona 4 mon-
ges de La Caritat. Sor Magdalena, la
menor d'elles, entra en religió als 26
anys i, havent estudiat Magisteri, es
Pollença son primer destí: aquí ar-
riba el 16 de Març de 1950, i a Sant
Jordi de la nostra Vila exerci de
mestressa durant 22 anys, fent dos
anys más també de Superiora. Llar-
ga tasca, dones, de 24 anys entre nos-
altres, i llarg influxe formatiu que,
per mitja de l'escola, l'Acció Catòli-
ca, els actes de pietat o recreatius,
o a traves de la saborosa conversa
íntima, marcaria varies generacions
de nines o allotes.

Estant ja fora —Manacor, Santa
Maria o S'Arenal— quantes ex-dei-

relis que permeten la practica d'un
ample ventall de modalitats gimnàs-
tiques; fisioculturisme, musculació,
gimnàstica de manteniment, aeròbi-
ca, de rehabilitació, etc. Tot instal-
lat en uns locals d'una modernitat i
funcionalitat exemplars.

Desitjam un gran èxit al seu di-
rector.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de les Germanes de
Ia Caritat, hi haurà Vigília d'Ado-
ració Nocturna femenina.

vida social
NAIXEMENT

Fa unes setmanes que els esposos
Rafel Sans6 Juan i Margalida Roig
Barcelú, veren alegrada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fill, un nin, que en el baptisme re-
bra el nom de Lluís.

Felicitam els novells pares.

xebles no cridarien Sor Magdalena
al seu costat amb motiu d'un pri-
mer part! A quantes liars no podia
retornar la bona amiga gairebé com
a ca-seva! Com era assaltada i abra-
çada a les topades insOlites! Com
ens deixa glaçats el dilluns 31 de Jti
liol la sobtada nova de la seva mort
fulminant, sobre les matinals i fres-
coroses aigües de S'Arenal, prop de
Ia Casa que fou son últim destí!

Pollença ha perdut el compte dels
bons fclanitxers, membres de La Ca-
ritat o dels Teatins —fundacions d'a-
quella Ciutat— que han fet bella i
profitosa estada entre nosaltres: no
fa molt pregàvem arran de la mort
del P. Miguel Obrador, que fou Su-
perior del nostro Monti-Sion. Ara
pioram i pregam per una religiosa,
regal inoblidable de simpatia. Grà-
cies, Felanitx, et diu Pollença! I vós,
germana nostra Magdalena Oliver i
Garau, Sor Magdalena de Crist-Rei,
car des d'ara trobarem a faltar el
teu somriure» aquí a la terra... se-
guiu somrient-nos i beneficiant-nos
des d'aquesta llenca de blau, estesa
de Felanitx a Pollença, que es el Cel
feliç de que gaudiu.

BERNAT CIFRE

Això era i no era un jove llenya-
ter que volia arribar a esser ric.
Tant frissava d'esser-ho que es pas-
sà una tongada de dies pensa que
pensa com podria sortir d'es poi i
no tenir mai més mancança de dob-
bers. Aleshores es jove Ilenyater vi-
via tot sol a una cabana prop d'un
bosc on anava a fer feina cada dia
per gunayar un jornalí. Un vespre,
colgat en es ilit, es féu aquest pen-
sament: «Uns neixen rics i altres
es fan rics. Jo som pobre perquè a
ca nostra ho eren, pers tenc tant
de dret com ets altres de fer-me ric
qualque dia».

Després de pensar-hi molt, se'n
recorda d'una contarella que havia
escoltat una vegada quan ancara
era minyó. Baldament s'hagués obli-
dat de com es deia sa contarella, no
havia oblidat de què anava. Es trac-
tava de dos bergantells que festaja-
ven sa mateixa allota i es volien ca-
sar amb ella. S'allota no sabia quin
triar de tots dos, però per por de
restar sense cap, posa per condició
i dona paraula de casar-se amb
aquell que as cap de cinc anys ten-
gués més dobbers. Es dos fadrins
que es coneixien i fins i tot eren
amics, així que escoltaren lo que
,s'al.ota les deia, anaren a demanar
elnseil a un home veil, a un jai, que
tenia s'anomenada de sebre molt i
de conCim.r mc:tes tresques. En ha-
ver eFcoltat llur demanda l'home
yell les dole: «Podeu fer ducs co-
ses. Esperar que es faci un mirac:c
o fer mono de feina i estalviar com
niés minor. Mes no vos puc dir».

Un d'es ladrins que no era massa

fener es tombà davall una alzina per
gaudir d'ombra a l'espera que es fes
1171 n,nat le. S'al tre comença tot
d'una a fer molta-Peina-i as cap d'un
temps arribà a omplir de dobbers
un petit talec que amagava davall
es set: i lit. Aixi com passaren cinc
anys, un sense haver fet ni brot i
s'altre mig geperut i vinclat cap en-
davant de tanta feina, anaren a veu-
re s'allota. Es que no havia estat
gens fener estava deixondit i xalest
perquè havia succeït una cosa molt
semblant a un miracle. Una garsa
havia pres a la reina sa corona que
portava al cap i havia fuit tan aviat
com li hagué presa. Però, just quan
volava amb sa corona aferrada en
es bec per damunt on jeia es desen-
feinat, aquest es desperta i féu un
badai tan ferest que sa garsa tota
retgirada deixà caure sa corona i
fugi encara més aviat que com ha-
via vingut. Cal dir que es pererós
que no s'havia temut de res, en veu-
re sa corona tan a prop d'ell, pensà
que era un regal del cel, perquè es
sabut que només el cel fa aquesta
casta de regals. Trobar sa corona i

(Musa a /a mi(/. 9)

CERCANI ANIL...NEW per a taller
d'artesania de 'nobles, major de

anvs.
Informes, Tels. 580423 i 575703

NECESITAMOS AYUDANTE para
reparto con cam i ones. Nlayores de

afias.
In formes, Tel. 400212 ((le 1(J a 13 h
pregun tar 1)0 r Villa le nga)

Pollença a Sor Magdalena Oliver

SALA DEL CINEMA FELANITX
[Minns dia 21, a les 22 h.

CONCERT
Donna Hightower amb la Coral de Felanitx

Direcció: Jaume Estelrich
(Entrada de franc)



CAMPO ES TORRENTÓ
Domingo 27 agosto, a las 18'30 h.

GRAN PARTIDO DE FUTBOL
Torneo (Ciutat de Felanitx»

en tre los ((1hii pos

C. D. Orellana - C. D. Felanitx
Ill Divisi6n Nacional

CLINICA VETERINARIA
Ma. L. Fiai Mestre

Col. :121
C. Nun() SalK, 17 - 'Fel. .'83234

De dilluns a divendres de 6 a 8'30 h. de la tarda
Dissabtes: hores convingudes.

Urgencies: Tel. 580444 i PASSERELL
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Dietari impersonal
transferible
13 de juliol

Quina Ltiguada! No ho comprenc:
hem tcngut un Hivern d'all) nies
eixut i ara plou com si anassim a
encetar la Tardor. El Gorg Blau buit
i l'aigua vessant per carrers ccifiVer-
tits en torrenteres... Si algú tenia
dubtes que el clima esta canviant a
la Mediterrània Ocidental —i a al-
tres indrets del món, es clar—, m'i-
magin que ja les haura superades. I
qui en u3 la culpa dc tot? Nosaltres,
es clar. No es pot agredir impUne-
ment i indefinida la Naturalesa.
Esper que cl seny —això que tant
se'ns sol criticar— s'imposi i la Hu-
manitat intenti posar remei al de-
sastre que esta provocant... si es que
encara hi es a temps.

Visit el Museu Diocesà. Feia anys
que no hi entrava. BO, niés que un
museu ts un rnagatzem on, en con-
dicions poc Optimes, es conserven
objectes d'utilitat, estil i epoca di-
ferents. Hi ha barroc, g5tic,

objectes de culte, ceràmica,
retaules, monedes, una urna funera-
ria,... veils llibres protegits (?) amb
bolles de càmfora, el drac de Na
Coca i poca cosa més. L'estrella del
museu, el retaule Otic de Pere Ni-
ort, no hi era. Havia partit de viat-
ge a Barcelona, per poder participar
en una exposició. Una minúscula
foto intentava fer de stiplent, sota
Ia mirada atenta d'un possible Van
der Weyden.

Dues característiques, en opinió
meva, han de reunir els museus:
imes minimes condicions de segure-
tat i de conservació, i estar especia-
litzats. Cap de les dues característi-
ques les reuneix el Museu Diocesà i
és una Ilastima, perquè sens dubte
conserva material valuós i interes-

sant. Les males condicions de con-
servació i segurctat dels ITILISCLIS

províncies», han afavorit que valtio-
ses peces històriques i/o artístiques
hagin acabat en museus madrilenys.

Un amic em fa una proposta: no
comprar les marques que s'anuncien

TV3 en espanyol. No comprenc
com, a bores d'ara, encara hi ha
marques que no s'anuncien en cata-
la per TV3. De vegades pens quo
quasi Os una provocació. Com reac-
cionarien —em pregunt— cis televi-
dents madrilenys si a la seva nova
TM3 emetessin anuncis en catala,
base o gallec?

Quatre narcotraficants cubans han
estat afusellats per militars. Be, ho
volia dir a l'inrevés: quatre militars
cubans han estat afusellats per nar-
cotraficants. Tot fa olor de depura-
ció política dins les forces armades
dels germans Castro, però tanmateix
també sembla provada la implicació
dels quatre militars en trafic de co-
cabna dirigida als EUA. Sols el Va-
tica i Amnistia Internacional han de-
manat clemència per als condem-
nats. Els països d'Orient i d'Occi-
dent, del Nord i del Sud, han callat..
Supbs que més d'un diplomatic i
més d'un estadista han tingut pro-
blemes ètics, tractant de compatibi-
litzar la repugnancia per la pena de
mort amb cl repugnant fet que hi
hagi gent que guanyi cloblers amb
la droga.

Ha mort sir Lawrence Olivier, un
bon actor britànic. El record a «La
huella», amb Michael Caine. Shakes .-
peace haura conegut l'actor que mi-
llor ha interpretat les seves obres.

RAMON TURMEDA

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

VERBENES FELANITX 89
Avui dissabte dia 19

REY LUI
Gran Orquesta Alcatraz

Victoria Group
Orquestrina d'Algaida

Demà diumenge dia 20, a les 2230, en el Parc.

Nit Mallorquina
anil) l'actuaci6 de

CALABRUIX - TENTOL - SINTO SERRA

Dimecres dia 23, a les 22'30. al Parc Municipal.
La Companyia de Teatre de XESC FOIITEZA, representa ru l'obra

«QUIN TRUTGER»

Dijous dia 24, a les[22`30.

Companyia de Ilex - kilt

«EL MOLINO»_de Barcelona

i SUSANA EGEA, «La chica del comodín»

Divendres dia 25.

LOQUILLO y Los Trogloditas
EL NORTE

Heroes dei silencio - Juanita Percha y los Colgaos

Dissabte, 26.

JUAN PARDO
Década Prodigiosa

GEMINIS - Delfos
Dilluns, 28, verbena gratuita.

INTERMINABLES - BLUE NOTE - MURDER IN THE BARN
LLONO VOY



TOROS
AGOSTO

28
LUNES

5'30 tde.
NOVILLEROS:

Juan Luis

FRAILE

FERIA S. AGUSTIN

GRAN NOVILLADA
Rejoneador:

D. Luis Costa

Eugenio

PERUCHA
5 Novillos de R. Flores de Salamanca

Ayudantes de, Servicios Técnicos
y Recepción

se necesitan en complejo turístico de Cala d'Or
Informes: Tel. 643070

6 	 FELANITX

Gloses d'estiu

El caminant
La darrera notícia que en yam te-

nir, d'ell, es que era un caminant.
Ana a la Pampa Argentina, Bons
Aires. A principi de segle havia par-
tit cap a Bons Aires. Eren moltes
boques a qui havien de donar pa i,
com es deia a aquell temps, -primer
s'acabava el pa que la talent. Així
que el nostre bon jovenet Gabriel
partí amb uns quants bergantells
més cap a l'Argentina. Anecdotes d'a-
quests joves n'haureu sentides con-
tar moltes. Alguns quan arribaven a
Barcelona pensaven ja esser a l'al-
tra part de l'Atlàntic. I es que Ma-
llorca fou també terra d'emigraciú
generalment, la gent més dA)il eco-
nòmicament ha de sofrir aquesta
sortida de mare. Del nostre bo de
Gabriel poques notícies en sabien
els seus. N'hi havia que al cap de
dos, tres, quatre anys tornaven i
cluien un grapadet de duros, sufi-
cients per a comprar un carro, una
mula, i posar-se a fer de traginers o
conradors. A vegades, fins i tot, bas-
tava per a comprar dins els establi-
ments d'Es Puig de l'Anar o dins Ca
n'Alou. Per aquests que tornaven,
sabien qualque cosa d'en Gabriel la
seva família. Perquà com us podeu
imaginar en Gabriel nostre no sabia
escriure, i per aquells paratges on
va caure ni en coneixia la Ilengua.
Un poc, diuen, que en va arribar a
parlar, i un poc entendre-la. Feia
feina per les hisendes i només a
temporadetes perqu.., sense adonar-
se'n el nostre Gabriel tenia enyo-
rança de l'Illa, del Pla d'Almallia,
d'anar a amollar les cusses a na Fon-
des i agafar uns canongets (coni-
llets)per menjar torrats. 0 uns es-
clata-sangs d'Es Torrent de Ses Pi-
ques o unes perdius d'Es Camp dc
La Garba o uns pops de cala Mu-
rada. I el bo de Gabriel començà a
caminar per la Pampa Argentina.
S'afegí a aquell grapat de solitaris

«Caminantes», que en deien allà. I
es que molts, aïllats dins un conti-
nent enorme, tots sols enmig d'una
gent, d'una cultura, d'una llengua
fins i tot, un cel estranys, perderen
el nord. I debades es posaren en

Caminaven rl'aquí cap allà i
d'allà cap allà deçà, fins que sota el
brancam d'un arbre o l'escalf de les
estrelles s'adormiren d'enyorança
per sempre.

Tal vegada us sembli tot el que
acabo de dir una contarella, més tí-
pica de padrins d'antany, que de la
tristor en feien glosa i que de la des-
esperança en feien certa alegria o
fe en paradissos perduts. Però no.
A principi de segle sortí un home fe-
lanitxer (Mallorca), de llinatge Gal-
vany cap a Bons Aires i allà se con-
vertí en «Caminante» i que cercava,
cercava ... No ho poseu en dubte:
la nostra cultura, la seva, la nostra
llengua, els nostres constums. Totes
aquestes cosetes que fa que siguem
nosaltres i no uns altres. Petites co-
ses si voleu: ball de pagès, matan-
ces, fires ...; però que si ens les pre-
nen, tal vegada, tots els ximples/
grans sentiments, pobres/nobles ale-
gries, ens convertirem en Caminants
fins que sufocats, les estrelles o un
arbre solidari, allà al desert, ens ser-
vesquin d'aixopluc.

Adéu siau, l'Amo en Galvany.
G. J.

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnífica vista al mar,
rodeada de pinar y montañas, lu-
gar muy tranquilo, camino asfalta-
do, muchos árboles: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2.500.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

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

SE VENDE SOLAR en Urban4v,i4c,iOn
La Fe. 1.000 m. cuadrados.
Informes, Tel. 575171.

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. 47'200, Manacor,
hasta el 26 de agosto (de 11 a 13'30). 	 DOCUMENTOS A PRESENTAR: D.N.I. Y FOTO CARNET
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La Naga dels Pintors

Ara tot em parla de Xam
Carrers estrets em condueixen al

barri de Monti-Sion, simfonia de
campanars i espacianyes. Aquesta
fou la meva demarcació d'adolescent
i de jcrvenet. Fames altíssimes del
coHegi dels jesuïtes, on hi localis el
balcó per on veia arribar la tardor
daurada i l'esperançada primavera a
Ia plataneda del pati. Aquella fines-
tra es la de la cella del Pare Bat!lo-
ri, que servava fins altes hores la
llum encesa, dedicat a la história i
a la cultura catalanes. Encara per-
dura la sentor de quaranta hores i
el càntic de lletanies. També s'ende-
vina l'antiga Biblioteca Municipal i
la imatge quasi muda per a nosal-
t res estudiants, de Miguel Ferrà, poe-
ta de Mig min i bibliotecari. A un
pati el pou del mirable del sant por-
ter.

El carrer de Sant Alonso i la casa
de Joan Alcover. Un laberint de car-
rers m'acompanyen a sa Calatrava
amb la flaire del treball dels cala-
travins. Les amples naus per a l'a-
dobament de les pells soplugen es-
tudis de pintors. Al carrer de Torre
de l'Amor —endolciment de Torre
de n'Arnós— Pere Quetgles, més co-
negut al camp de l'art per Xam, hi
te l'estudi. L'estudi sembla com si
de Montmatre s'hagués fet un tras-
hat a sa Calatrava. Espaioses naus
i parets de calç guarnides d'objectes
am!, possible utilitat per al pintor,
objectes que son incorporais a les
teles que aguarden sobre els cava-
llets. Un balanci, un quinqué, una
serra, un gravat antic. una corona
metallica j. mortuòria, una cadira
vella, un rellotge aturat, un enfilall
de tornatigues pensides, un ramell
flors segues, una caricatura, uns gui-
xos academics, un marc de caoba,
una estufa, unes esgreiles, uns fer-
ros, una plats a les parets, un ma-
niquí amb una flor de card al sexe...

La llum de carrer angost penetra
pels finestrals.

Asseguts a una otomana, Xam, el
meu ja antic professor de dibuix a
Monti-Sion, actualitat ciutadana du-
rant una mesada a sa Llonja, i jo,
Miguel Pons, tenim un diàleg.

— Vinguéreu al món?
— L'any 1915, al carrer de la Mis-

sia, 13.
— Amic Xam ¿quins són els ca-

filos que vos duen a ser pintor? ¿Hi
havia algunes arrels familiars que
empenguessin a ser pintor i no met-
ge o advocat?

— No hi ha cap pintor a la fami-
ha. Fou una afició total amb Faint
de ma mare una vegada acabat el
baxillerat. A l'institut ja tenia ma-
tricula d'honor de dibuix. A l'Insti-
tut un dels professors era Gabriel
Alomar, que sempre feia tertúlia
timb en Tomeu Rosselló-Porcel. Jo
era íntim del seu germa Vicenç. Hi
havia una diferencia d'uns quatre
anys i era un obstacle.

— Els vostres mestres, qui són i
que signifiquen per a Xam?

— No existeix un mestre determi-
nat. Anava a Arts i Oficis abans del
36.

Miguel Pons
— Hi ha un Xam delineant, un

Xam gravador, un Xam pintor de
mampares, un Xam cartellista,...
Parlau un poc de cadascun.

— -Primer hi ha el caricaturista
cies de l'exposició del 1932, al Circol
Mallorquí-Círcol de Belles Arts. I
vaig començar a coHaborar a «El
Día». Algunes caricatures figuren al
catàleg de sa Llonja. Em pagaven
un duro de plata per caricatura.

Pintàvem eis cartells ciel cinema,
Sala Astori a, Avenida, inaugurat
amb el ballet de Rosario i Antonio.
Cartells per a empreses cinemato-
gràfiques de Barcelona acabada la
guerra. He anat a molts de concur-
sos de cartells , i quasi semp. re me'n
duia alguna cosa. De carteilista ve
el gravador. Sols he pintades algu-
nes mampares perquè estava de
moda.

De delineant vaig treballar nou
anys a l'Ajuntament i són els anys
més trists de la meva vida.

He fet moltes altres coses com pu-
blicitat per al cinema, amb relació
amb en Mates i després amb la seva
germana,...

— ¿Quan s'enceta Xam a ser el
pintor inconformista, fugisser de la
marina melliflua, de l'olivera argen-
tada, del retrat amb vestit de

— L'any 1952 que coincideix amb
Ia Primera Bienal Hispanoamerica- •

na, a Madrid, on vaig presentar tres
cluadrets del mateix tumanv i unpoc
surrealistes. I em vaig aturar de pin-
tar. ¿On podia anar a Ciutat amb
aquella pintura? Vaig continuar fent
clibuips i gouaxes. A L'Havana, a
una segona Bienal em donaren un
premi de gravat. A la de Barcelona
era l'únic mallorquí en catàleg. Hi
tenia tres quadres un poquet expres-
sionistes com Mujer consiendo a
máquina, i tres gravats, un repro-
duït al catàleg.

—Triau entre Picasso i Clavé. ¿A
que deu més Xam, malgrat la plena
personalitat?

—Clavé no hagués existit sense
Picasso, com no existiria Clavé sen-
se els expressionistes alemanys i
sens Bonnart. Possiblement hi ha
una relació amb l'escola espanyola
de París, Peinado, Bores, ...

--¿Corn veis la vida? Semble que
els vostres personatges, homes, do-
nes, arlequins, pallassos, músics,
reis, dames, ... arrosseguen una vi-
da trista.

—Si, i es que la vicia és trista en-
cara que ho dissimulem. Els colors
vermeil i blau poden alliberar de
tanta tristor.

- significa per a Xam cl co-
lor negre tant persistent?

—Crec que el negre és el rei dels
colors. Manet a l'Olympia comença
a perfilar amb negre i motiva un
gran escàndol.

—Triau entre una fruita al natu-
ral, una fruita matisada de color,
una fruita sols una taca de color.

—La taca de color, que no impor-
ta que tengui relació amb el color
de la fruita. Crec que pint fruites
CUC no es poden menjar.

--Un dia Xam romp amb tot.
Trerca arnb cl seu passat, 	 Aquest

¿qu:.! pintaria 	 figurat hi o
abstracte?

--No pue rompre perquL' tot esta
encadenat. No hi ha ruptures sinó
conseqüències. No pue pintar d'una
altra manera, t : q-ic un llast amb la
meva pr)pia pintura. -

—Responeu clar ¿realitat o cari-
catura tant a les vostres pintures
com als vd4tres gravats?

. —Respon a l'acusació d'unes co-
ses que a vegades es volen ocultar.
La pintura moderna té alguna _cosa
de caricatura que es manifesta mit-
jançant l'expressió que li dóna el
pintor. Als gravats hi ha un poc de
caricatura i surrealisme.

—¿Hi ha, alguna vegada, política
a les vostres obres? Ho dic pel jou
i les fletxes...

—No hi ha política ni crec que
n'hi pugui haver. Les lletxea obeïen
a les norme dela convocatòria.

—¿Hi ha una diferència essencial
entre l'exposició Bearn-1980 i l'ex-
posició sa Llonja-1989?

—Hi ha més quadres. Hi ha més
anys que no hi eren representats a
Beam i que responen a la darrera
obra realitzada entre figurativa i no
figurativa.

—Després de l'exposició-consagra-
ció de sa Llonja ¿quin es l'estat
d'ànim de Xam i la disposició da-
vant una tela en blanc?

—Ha significat molt per a mi. Hi
he vist desfilar molta gent. Quan
em convidareu per fer l'exposició
vaig tenir una gran satisfacció no
obstant la ‘responsabilitat. He com-
provat que era un desconegut en-
cara que he exposat moltes vegades.
Han vista la meva preocupació per
una pintura diferent a l'acostuma-
,da a veure. Han apreciat la laborio-
sitat a cada quadre.

—Heu format escola? Quins són
cls deixebles?

—Diria que no. Hi ha uns deixe-
bles com Pau Fornes, Maxim, Mi-
guel Martí Company, ... però ¿?

—A Pau Fornes hi ha una conti-
nuació o una ruptura amb Xam?

—Crec que no hi ha una influen-
cia a Pau Forties. Ha estat un deixe-
ble més de diàleg, de conversació,

—¿Què era el Grupo Tago i què
significava entre els anys cinquan-
ta i seixanta? Jenciria sentit Tatzo,
ara mateix?

—He dit que era tin mite. Hi ha
gent de Tago que pinta com flavors.
Hi han vist tina significació política
i no en tenia res. Era un conjunt
que feia una cosa distinta. (adas-
cú tenia la seva personalitat. Ningú
pontificava. Podien estar d'acorci o
no, pea) ningú pontificava,

Llarg ha estai el colloqui amb
punts per a la meditació plastica i
vital. Meditació sobre cada paraula
mentre baix l'escala de l'estudi en-
lairat. Un a un es catalitzen els per-
sonatges que sojornaren sota les pal-
mes de pedra de Santanyí de sa
Llonja d'en Sagrera.

Ara tot em parla de Xam i els
seus personatges, arlequins, profe-
tes, víctimes de la Inquisició, meni-
nes, illurninats, pageses, bruixos,
fins, santes, sants, ... a mes de la
mirada i la ma m'han oient la pa-
raula.

Es Ilenyater que...
(Ve de la pfìgina 1)

anar a vendre-la fou una passa dar-
rera s'altra i es bon grapat de clob-
bers que en rebé el posa damunt sa
taula de sa donzella.

S'altre fadri, en veure tants de
clobbers resta força astorat i es feia
creus d'on els havia tret, mentre que
ell durant cinc anys havia fet feina
com un llàtzer i tot quan havia gua-
nyat ho havia estalviat llevant-s'ho
de sa boca. Com que encara no es-
tava segur de que es seu company
tengués més dobbers que ell, posà
tots es seus estalvis a s'altre costat
de sa taula i sal-Iota comença a
comptar. Tantes de peces hi havia
que s'aliota empra una bona estona
fins a poder sebre quin des dos n'ha-
via aplegitcles mes. Quan a la fi aca-
ba de co'friptar es dos caramulls de
dobbers, es que havia estat tan fe-
ner en tenia manco que s'altre. A
lo millor li mancaven tantes peces
com es dits d'una ma, però era a
bastament per haver perdu:.

Aquesta contarella feu pensar
molt i molt es jove llenyater i com
que no creia en miracles li semblà
doiut esperar que se'n fes un. Ara
només li quedava seguir s'altre con-
seil des veil. No era sa primera ni
sa vintena vegada que ho havia sen-
tit a dir i per allò de que quan tot-
horn ho diu, deu esser ver, ell ho
cregué també.

Es jove Ilenyater començà de bell
nou a fer molta feina per arribar a
esser de 'bon de veres un home ric.
El senclerna va fer tanta feina que
talla clos - arbres més que es dia
abans j igual l'endemà i l'endemà
passat. En arribar es cap de setma-
na es llepyater se n'ana a l'amo des
bosc i li aigué que havia tallat més
arbres que ets altres llenyaters
que, per tant, era just que rebés
més dobbers. L'amo el se mira sor-
pres: «Si aquesta setmana has ta-
llat mes arbres que ses altres set-
marles, això vol dir que fins ara
m'has enganat». «Corn així vos he
enganat?». «Ës ho de veure. D'ença
que començares , baguessis pogut ta-
liar tants d'arbres com aquesta set-
mana. Sa teva feina hagués pogut
retre més. Com que no fou així, ara
tenc dreta que em tornis part des
sou que pagat aquestes derre-
res setmanes». «Jo he treballat tant
o més que ets altres», es defensa es
jove 11e4ater. «Ells també m'han
enganat», respongué amoïnat l'amo
Lies bosc. «Heu treballat poc i heu
cobrat massa».

Es jove llenyater no va sebre corn
responcire. Quina escomesa! Tota sa
setmana fent feina com un ase fins
que arribava sa fosca i ets altres ja
feia una bona estona que se n'ha-
vien anat a ca seva. De bona gana
hauria agafat l'arno i l'hauria atu-
pat. Pert, l'amo que s'adona del que
es jove llenyater pensava, li digué
tranquil i com anant per les bones:
«Escolta'm, no vull que pensis que
som mal home. Per aquesta vegada
ho deixaré anar i no vos. demanaré
que em torneu res, peró amb una
conclició, i is que d'avui endevant
cadascú de voltros talli dos arbres
més cada dia. A qui no els talli
descomptaré des sou».

(Continuarà)
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Hoy sábado día 19 en «PAR-
QUE MAR», allá en «Gala Egos»
CALA D'OR, la dirección da su
FIESTA anual, con toda lpompa y
boato de rigor. Un complolo turísti-
co que dirige el amigo JAVIER GI-
NER. Allí estaremos, entre esos cua-
trocientos invitados.

• Enorme expectación en torno
al partido correspondiente al «TRO-
FEO CIUTAT DE FELANITX» de
este año, que como ya sabrán se
disputará a un solo encuentro. Un
ornacht» que tiene todos los ingre-
dientes para 'mover a la masa. FE-
LANITX vers. us ORELLANA, ambos
equipos militantes en sus correspon-
dientes liguillas de 3 • a división. Has-
ta me imagino que alguno que no es
aficionado al futbol acudirá a «Es
Torrentó» para ver lo que pasa y sa-
ludar a gente conocida.

• ¿No han extrañado ustedes lo
poco que se habla este atiop de nues-
tras VERBENAS?

• Los SOCIOS del C.D. FELA-
NITX que quieran recoger su carnet
cuanto antes pueden hacerlo en la
casa del presidente MIQUEL OLI-
VER, ya saben calle Obispo Mira-
Iles n." 44. De nada.

• Pude saludar en CAMPOS a
MIQUEL VILAR, entrenador de la
S.D. CAS CONCOS, equipo al que
ha ascendido a 1. a regional. Estaba
observando al equipo «campaner»
próximo rival en la venidera tempo-
rada. Por cierto que el CAS CON-
COS jugó ya un amistoso contra el
ALQUERIA BLANCA, otro adversa-
rio de la categoría, venciendo a do-
micilio por un contundente (1-3).

• Y otra noticia futbolera, al pa-
recer DOMINGO AZNAR sera el
próximo entrenador dc los JUVENI-
LES del C.D. FELANITX.

• El pasado día 13 tenían que
actuar en «SPEED» los componen-
tes del grupo musical felanitxer
«MURDER IN THE BARN», supon-
go que la cosa iría bien ¡vamos!

• VIDEOCLUB.—«SUDAFRICA,
UN GRITO DE JUSTICIA». Direc-
tor: Darrell Roodt. Intérpretes: Ja-
mes Whyle, Geini Mhlophe, Charles
Comyn, Norman Coombes. Produc-
tora: CBS Fox Video. Duración: 84
minutos aproximadamente. Género:
Drama racial. SINOPSIS: Gracie vi-
ve en una pequeña granja comunita-
ria de Sudáfrica trabajando duro
para su «amo» blanco junto con el
resto de sus compañeros. Ella es la
única que se rebela contra su opre-
sor, Tokkie Van Resburg, porque los
maltrata sin cesar. Pero la rebelión
de los demás no tardará en llegar.

COMENTARIO: Otra producción so-
bre el punzante y actual tema del
racismo en Sudáfrica. Los proble-
mas dc la convivencia entre blancos
y negros se ponen de manifiesto una
vez más a través de una historia de
desgarrado dramatismo. Para cono-
cer mejor un tema de injusticia hu-
mana todavía no resuelto.

• El otro día en PORTO-COLOM
en «SA CASETA» de PEDRO
«TWIST» tuve oportunidad de sa-
ludar a un viejo y entrañable ami-
go, TONI GRIMALT SANSO, «Pc-
lut», con el que pude recordar vie-
jos tiempos. El amigo Toni lleva ya
un montón de años como Guardia
Civil de la Jefatura de Tráfico. Un
saludo cordial, compañero.

• Pronto DOS MUJERES van a
ser auténticas protagonistas de las
FESTES de SANT AGUSTI. Una
negra y la otra blanca. Una por su
esplendorosa voz DONNA HIGH-
TOWER, y la otra por su espléndido
cuerpo SUSANA EGEA. ¡Somos así
de listos y de paletos!

• Hoy sábado el C.D. FELA-
NITX tenía un compromiso en CA-
LA MILLOR, debía enfrentarse al
BADIA. Un partido de fútbol que
servirá ya para calibrar las posibi-
lidades reales del remozado equipo
felanitxer.

• Y así ponemos punto final.
Vamos a ser breves para dar paso
a las «Cartas al Director», que siem-
pre sirven para calentar el ambien-
te, por si ya no lo estuviera.

JORDI GA VINA

V ENI)(  MOTO YAMAHA XS -400
PM. 0512 AG.

5801()9 y 583921.

CLASES DE I NGLES húsico y de
A LEMAN a todos los niveles.
Inf.: Tel. :)811:0;

SI.: NECESITA CHICA para el hogar
v cuidar nifia, inlerna en Porto-
Cristo.
Inf.: 'rel. 8211;01i  

AUTO VENTA MANACOR .          

Precisa
para concesión, nuevas instalaciones

13q.ljggno Industrial

(apertura Septiembre 89)

• Jefe de taller
• Electricista

• Recambista
• Vendedor

• Contable

Se ofrece
• Incorporación septiembre 89
• Seguridad Social

o Sueldo según aptitudes

• Ambiente agradable con moder-
nas instalaciones

• Posibilidades reales de promoción
• Trabajo todo el año

Interesados presentarse con curriculum a

Auto Venta Manacor, Avda. Fray Junipero Serra, 40

Tel. 550161 (Agosto mañanas o acordar hora)
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VI Torneo de Nino! «Villa de Campos»
El C. D. Felanitx, CAMPEON

CUENTO

El domingo día 13 tuvo lugar el
.primer_particlo de este torneo trian-
gular.

Escasa expectación, tarde sofocan-
te... Y comenzó más tarde del hora-
rio previsto, jugándose los 'albinos
minutos casi a oscuras, pues, la luz
artificial es deficiente.

CAMPOS, 1 - FELANITX, 1
FELANITX: Parera, Riera, Adro-

ver, Galmés, Llu11, D. Barceló, Juli,
Matías, Mut, Pont y Prohens. En la
2." parte entraron Vadell, R. Joan,
Sagrera, T. Barceló y Javi.

GOLES.—Min. 23 (0-1). penalty a
_,Mut. Lanza el mismo juOdor, re-
chaza el meta Adrover y es el mis-
mo Mut quien marca definitivamen-
te. Min. 35 (1-1). Barceló del Cam-
pos hace una incursión en el área
felanitxera, entra bier por la izquier-
da, lanza un soberbio trallazo esqui-
nado a media altura que supera a
Parera, que pese a tocar el balón,
este se cuela cruzado hasta el la-
teral interior de la red de la parte
contraria. Bonito.

COMENTARIO. — Clásico partido
de pre-temporada, un Felanitx sup?-
nor teóricamente, no supo implan-
tar su mejor ley. El Campos a base
de voluntad y pundonor -supo con-
trarrestar sus debilidades. A desta-
car dos-tres grandes intervenciones
del veterano meta Adrover. El re-
sultado justo.

ARBITRO.—Córdoba, regular. Al
final los penaltys de rigor. Venció
el Felanitx  (valen estos - lanzamien-
tos en caso de empate). Marcaron
por el Felanitx: Pont, Javi, Juan,
Parera y D. Barceló, falló Sagrera en
su 2» lanzamiento, ya que el balón
dio en la Madera, error arbitral al
determinar tal repetición por haber-
se movido el portero local. Por el
Campos marcaron Lladó, Oiler, Bar-
celó, Rigo y fallaron Bade y Biel,
con sendas intervenciones del meta
Parera.
SES SELINES, 2 - FELANITX, 3
El pasado lunes tuvo lugar el se-

gundo partido de este torneo. Más
deficiencias que el día anterior, se
jugó con luz artificial —es un decir,
con cuatro focos de mala muerte—
v tambien la vez se disputó otro
partido, de «basket». Llegamos a te-
ner los oídos enfermos de tanto sil-
bato, amen de la empanada mental
que esto supone.

FELANITX: Otero, Riera, Adro-
ver, Barceló, Galmés, Sagrera, Fe-
lipe, Matías, Gallardo, Pont y Va-
dell (Mut, Juli, Juan, Prohens v ja-
vi).

ARBITRO.—Duarte, inteligente ar-
bitraje, enseñó varias tarjetas ama-
rillas que pudieron ser rojas, en un
intento de no complicarse la exis-
tencia.

GOLES.—(0-1) Min. 9. Burguera
desde miry cerca culmina una buena
jugada de los azules, Otero llega a
tocar cl balón, pero no lo suficiente.
(1-1) Min. 30. Matías acierta tras
una serie de rechaces en la boca del
gol. (2-1) Min. 60. Tras una gran na-

rada de «Gato Vidal» es Prohens
quien de remate esquinado acierta
a marcar. (2-2) Min. 70. Penalty cla-
ro que transforma March. (3-2) Min.
90. Ya casi sin luz el balón ronda el
área «salinera», intentos de despeje,
de remate fallidos y finalmente Ma-
tías atina estableciendo el resultado
definitivo.

COMENTARIO.—Salida fulguran-
te del reción ascendido a Preferente
Ses Salines, ante un Felanitx plaga-
do de reservas. A medida que pa-
saba el tiempo el equipo de Ramos
se . asentaba mejor sobre el Campo.
A destacar a Gallardo muy bullicio-
so y al portero Otero que demos-
tró que si se presenta la ocasión pue-
de cumplir bien bajo los palos.

En la 2." parte el Felanitx sacó
algunas de sus «figuras» que a pe-
sar de sufrir mucho lograron su ob-
jetivo. La dureza fue manifiesta por
ambas formaciones. Venció en los
¿penaltis? (no entiendo a que ve-
nían a cuento en esta ocasión) el
Felanitx (5-3). Otero para uno y otro
se lanzó fuera. Marcaron por los
blancos Prohens, Juan, Javi, Mut y
Matías.

CAMPOS, 3 - SES SELINES, 3
Partido también brisnco, disputa-

do el martes día 15, con un expulsa-
do por el bando local. En la 1." par-
te vencía el Campos (3-1), circuns-
tancia que le daba opción a ganar
su trofeo. Pero en la segunda parte
el SeLines çon dos bonitos'ables con-
siguió igualar el partido en benefi-
cio del Felanitx.

Al final entrega de trofeos que-
dando establecida la clasificación de
Ia siguiente manera.

P.GF.GC. G. P. E. Pt.
FELANITX 2 4 3 1 0 1 3
Campos 2 4 4 0 0 2 2
Ses Selines 2 5 6 0 1 1 1

MAIK EL

TENIS

VIII Torneo Ciudad de
Felanitx

Desde el pasado día 16 y hasta el
próximo 2 dc septiembre se viene
ceelbrando, como ya es tradicional,
una nueva edición del Torneo de
Tenis que se disputa con motivo de
Ias fiestas de San Agustin.

A la hora de redactar esta infor-
macidn estaba pendiente cle cele-
brase cl sorteo en las distintas mo-
dalidades, hallándose inscritos me-
dio centenar de jugadores.

Dicho torneo, como es habitual es-
tá bajo el patrocinio del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
la organización corre a cargo del
CLUB- TENIS FELANITX.

En próximas ediciones les iremos
informando del desarrollo del mis-
mo, así como de los resultados v fa-
' ori tos que se VaVa 11 perf ilando.

Iclò heu de creure i pensar i pen-
sar i creure que un pic es trobaren,
sense voler, fent clots amb una xa-
peta com a desesperats, un fonta-
ner que no sabia fer duros, un po-
litic que ho feie tot sense cobrar,
un pedagog que havia fet escola i
un milionari que ho feia tot pel
dels pobres. Semblaven juavert al
«tresbolillo» posant en practica el
clisforjo projecte de muntar una
multinacional de sofregit de peix
sense cap pretenció económica, tot
a favor del client, sense voler fer
duros. Tot anava be manco una
cosa i era que no tenien encara or-
dinador per dirigir la feta.

No era que al mercat no n'hi ha-
gués prou de models i castes d' or-
me jos per planificar i dur comp-
tabilitats per?) no n'hi havia ni un
que fora berner gra-c-tar de fer les
coses a favor del client. Tots els
ordinadors anaven massa de pressa
i a més feien la seva tasca d'una

Cada any aprofitant les Festes de
Sant Agustí i des de que són al po-
der el grup dels PePes, es produei-
xen unes despeses de doblers de tots
els felanitxers de les quals volem
informar, ja que estam totalment
en contra d'aquest tipus d'actua-
cions.

L'any 1987 es gastaren 312.700 pes-
setes -en el celebre homenatge als
Srs. Barceló i Fontanet, al qual el
grup socialista no hi va anar.

Ja que l'invent no va funcionar,
l'any 1988 en lloc d'homenatge, de-
cidiren sonar de gorra a les verbe-
nes a càrrec dels doblers de tots
i es gastaren 165.225 pessetes. A la
factura hi havia el concepte «comi-
da a PERSONALIDADES». Per fa-

cartes al

LA TAULA RODONA
Senyor Director:
Vaig assistir a la taula rodona de

divendres passat a l'Hotel Beisana i
hi va haver un fet que no vaig en-
tendre. El PP enviar com a re-
presentant seu al Sr. Grimalt. No
ens ve de nou que aquest senyor hagi
canviat de camisa tantes vegades
com el Sr. Mesquida i els seus, per?)
me va venir de nou que no hi as-
sistis el Batle o el Sr. Tejedor que

No podemos finalizar esta infor-
mación relacionada con el ámbito
tenístico local, sin dar la más sin-
cera enhorabuena al Club de Tenis
Felanitx, por la excelente organiza-
ción del Torneo que se ha celebrado
en Porto Colom, durante las fiestas
patronales de San Jaime, y que des-
pués cie varios años sin celebrarse
ha vuelto a acaparar la atención te-
nística durante los meses veranie-
gos, renaciendo con una categoría
que estamos seguros tendra su con-
tinuación en años venideros.

Boris

manera absolutament eficaç i cor-
recta.. I el projecte d'aquells ba-
baus era totalment diferent. Era
quelcom de clesinteressat, d'altruis-
ta, fora del comú, en contra de
I 'amo.

Necesitaven un ordinador un poc
caparrut, amb caires de personali-
tat creativa, un poc «farruco», ori-
ginal. 1, especialment era necessari
que no fes massa via, que fora lent,
calmat, quasi p&2tic, no romantic,
si voleu, però si una mica inocent.

El cercaren per tot arreu i no el
trobaren. Desesperats segaren les
set quarterades cle juavert i en fe-
ren pinso. El fontaner aprengué a
fer duros, el politic s'augmentà el
sou, el pedagog deixa de fer escola
i es feu Inspector i el milionari co-
n-lei/0 a cultivar el seu descurat

. egoisme. Tot això va passar perquè
Ia cibernètica no ajudà prou a l'hu-
manisme.

P. Artigues

vor, Srs. PePes, un poc més de se-
rietat. Tots hauríem de recordar
que amb una paga de més de 200.000
pessetes el Sr. Batle i almenys
50.000 pessetes els restants PePes
ben be es poden pagar el sopar i no
abusar d'aquest sofrit noble. L'any
passat de personalitat no en verem
cap.

Benvolguts ciutadans de Felanitx,
el Grup Socialista vos desitja unes
hones festes per a tots i si CERCAU
la taula de les autoritats es la pri-
mera del restaurant i RECORDAU
que si no canvien estan pagant amb
doblers de tots nosaltres i sobre-
tot A LTIORA DE VOTAR RECOR-
DAU AQUESTES COSES.

MOLTS D'ANYS!

me pensava que manejaven les obres
i urbanisme de Felanitx i tocarien sa-
ber com estan les coses. El Sr. Gri-
malt va dir ben clar una partida de
vegades que ell desconeixia el tema
de l'urbanisme i com es trobaven els
Plans. Me voldria explicar aquest se-
nyor Grimait que hi feia damunt
aquella taula? A totes les taules ro-
clones que' conviden al PP, succeei-
xen fets extraordinaris, o no es pre-
senten o intenten que no es facin o
envien uns representants que no sa-
ben de que va. Com així no donen la
cara d'una egarla cls responsables i
s'estalviaran l'haver de fer de pallas-
sos.

Moltes de gracies per publicar la
me .va opinió i grades per endavant
al Sr. Grimalt per no contestar.

Miguel M.
A JOAN

Benvolgut JOAN A.:
La setmana passada vaig I I egir la

teva «Carta al Director». Jo nomes
te vull dir que si veis que el «nos-
tre destí és trist» trob que a més
d'escriure una carta hauries de fer
qualque cosa nies i no quedar mans
plegades.

Una abraçada forta.
P.D. Les «Cartes al Director» no

solventen res, nomes serveixen per
“N'IR'1.1 la d',escape».

Juan G.

Grup Municipal Socialistade Felanitx

Festes de Sant Agustí
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aquesta reuniú. Creureu que aquest
telegrama es va rebre dia 7 i el Bat-
le el va guardar fins dia 12 que li
varen donar registre d'entrada. Dos
dics abans de la reunió ens ho va-
ren fer arribar, nosaltres diguèrem
que no ens anava be, el Batle ja ha-

La setmana passada aparegué a via dit que anava be. Quins details!
aquestes planes una collecció de pro- Es va fer la reunió i després d'un
jectes per «embellir» el Port de Fe- mes ens convocà el Batle per mos-
lanitx i	 volem parlar. 	 trar-nos la llista que va aparèixer la

Per començar hem de dir que setmana passaria a aquestes planes.
l'any passat es va fer Un concurs Els projectes havien d'estar redac-
d'idees i els guanYarlõrs •craquest tats i aprovats abans de dia 31 d'a-
concurs, no s'han • volgut presentar gost. Naturalment a l'Ajuntament de
per 'ecillabdrar en maquillar el Port. Felanitx no hi ha hagut mai previ-
Sembla que el motiu 	doble. Pri- sions de res i no hi havia cap pro-
mer, encara'ès1.4hoça—ifie elS-hagin • jecte redactat, tampoc tenen un ar-
fet arribar el premí. Tot 	 que la quitecte fite per „redactar-ne, ni
subventió 'de 300.000 ptes.	 , tampoc previsions pressupostaries
tregar a PlarganitZador, aqteSt "no
els ha fetes arribár ais *gltariyadorS
i segon,''aqUest . grurcrakuitectes
no coriceben una feina - tiA3aniStiela
d'aquest ordre sense cajr ; Cool-and-
ció, es a dir, com es pettlerqer4ro-,t cap subvenció per equipaments es-
jectes estretament lligats a gent di- portiuts, tot i que elLConseller .d'Es-
ferent que no tenen cap idea unita- ports està lligat fortament a la bat-
ria, ve a ser C0111 0:111allar Una Cil`NLI L 	• Cie Felanitx. No- hi han penset!
a set arquitectes diterents i itte çarla 	 tornant a roperació de maquillat-
un faci una 1amb.411 tut ,ies 1ý\ C del Port, hem 	 dir que ens va-
tes no obritan c 1kw, ci tiJny ten- r reti demanar que consensuassim
dra l'entrada pc' rebost,.	 Aoticsta aquest Pla. Nosaltres no podem be:es la darrera animalada del PP.. .: neir tantes animalades juntes, com

Ara explicarem eis fets. Dia 7 de podem collaborar amb un embolic
juny, el conseller de Turisme Sr. tant gros. No es poden contractar'
Cladera, envia un telegraruaoa l'A- els 'tècnics perquè no hi ha diners,
juntament de FeJanitx per .tenir una no es pot contractar personal, per-
reunió dia 15 amb tots els grups que

que es funció del Ple i no s'hi hatenen representacieha l'Ajimtament,
cl telegrama afegia que es confirmks duit i ,sobretot, no es poden fer les
Ia preseacia de tots els, tips a coses d'aquesta manera, sense cap
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-Renault Ocasión le ofrece:
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CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
TelS. 581984-85 y 657393

coordinació i en contra de les ma-
teixes directrius del Pla d'En Clade-
ra, que diu que no es podran fer
projectes dins s61 que no sigui mu-
nicipal, ni dins urbanitzacions que
no estiguin rebudes i si repassau la
llista veureu que quasi tot es vol
fer dins terrenys de propietat pri-
vada.

I aqui no acaba la hist5ria, com
es pot pensar en gastar 400 milions
de pessetes dins el Port en «maqui-
llatge» si encara es l'hora que hagin
volgut posar els serveis basics i po-
sar aigües netes i brutes i no tirar-
ho,tot a la mar? No podem collabo-
rar mai amb bestieses d'aquesta
inicia i molt manco amb genteta que
té corn a primer objectiu la difama-
ció i l'insult, com varen demostrar
a la darrera plenaria. No li ha de
venir de nou al Sr. Mora que no vol-
guem saber res de la destrossa deli;
Mercat, es ell que ha consentit que
el Mercat es trobi com es troba. Que
ho demani als placers i placeres, no
cal fer reunions, cal tocar amb els
peus a teTra i veure la realitat, no
s'ha desperar,, que no tengui remei

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

Informes: Tel. 643070

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

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

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cila).

Agente en Felanitx de

ITAL SPORT
ALFA ROMEO

Los meses de julio y agosto les obsequia
al comprar un ALFA ROMEO 33, 1500

o 17001E, con un equipo de
AIRE ACONDICIONADO

Servicio permanente de GRUA

Compra-venta de automóviles

Mecánica - Chapistería y Pintura al horno

Juan Perelki Patti)
Via Argentina, 57 - Tel. 581260 FELANITX

una cosa, s'ha d'intentar arreglar
quan es hora, tenciria el Sr. Mora les
cameres frigorifiques que hi ha al
Mercat a ca seva?

I res més, que per avui ja basta
el pastis.

GRAN OCASION, VENDO SURF Hi-
Fly en muy buen estado, seminue-
vo, Precio interesante.
Informes en esta Admón.

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

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.

ci,„
uilumS u in doh

VOLEN «EMBELLIR»
PORTOCOLOM, PER FAVOR

DEIXAU-HO ANAR.

per fer-ne. Total, la imprevisió de
sempre i la manca de diners per ti-
rar endavant iniciatives. Per posar
un exemple proper, enguany l'Ajun-
tament ,de Felanitx no ha sollicitat

de




