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L'escultor JOHN Mir vol dom	aIc n! teu pallie, te necessita
obres a Felanitx

L'escultor felanitxer Jaume Mir
ha mantingut contactes darrera-
ment amb membres de l'Ajunta-
ment, amb la intenció de donar al
seu poble nadiu dues escultures de
Ia seva niés recent producció.

Sembla que aquestes obres po-
drfen ser un «foner» en bronze i
una escultura en pedra allusiva a
Guillem Sagrera.

Jaume Mir, que és sens dubte la
personalitat més important que ha
donat el nostre poble dins el camp
de l'escultura —apart la figura d'a-
quest artista del cisell i la pedra
que fou Guillem Sagrera a l'època
medieval— té aleshores un historial
artístic molt prestigiós i la seva obra
ha assolit un Hoc destacadfssim
dins el món de la imaginaria en el
pais.

Oferim avui la relació completa
dels conjunts i espectacles musicals
que amenitzaran les properes festes
de Sant Agustí, amb detall dels dies
en que actuaran:

Divendres dia 24 d'agost, ROC
IN FESTIVAL, amb els conjunts

Crazy Cavan, Freddie Fingers Lee,
Breathleess, Matchbox, Intermina-
bles, Murder in the barn i Black
Cats.

Dissabte cija 25 d'agost, verbena
amb Lalo Rodríguez, Grup Victòria,
Los Flamantes i California.

Tot i que no va més enllà de sim-
ples especulacions, s'ha comentat si
l'escultura del foner s'ubicarà a
Portocolom, en el passeig Miguel
Massutí, mentre gué l'allegoria a
Guillem Sagrera es destinaria a al-
gun passeig o plaça de Felanitx.

Arran d'això i per tal de donar a
conèixer la personalitat artística de
Jaume Mir als seus paisans, el Cen-
tre Cultural de Felanitx té la inten-
ció de muntar una exposició anto-
lógica d'unes proporcions singulars
—possiblement s'hauria de fer en
diversos locals— a la que es mostra-
rien conjunts escultòrics, esbossos,
dibuixos i fotografies de l'obra de
Jaume Mir.

Aquesta mostra podria dur-se a
terme la propera tardor.

Dimarts dia 28 d'agost, verbena
amb Orquestra Ancorax, Stil i Cli-
pers.

Dimecres dia 29 d'agost, revista
amb Lita Claver (La Maria) amb
l'espectacle «Con maria y a lo loco».

Divendres dia 31 d'agost, verbena
amb Duo Dinámico, Karina, Mary
Santpere, Josep Guardiola i Sabor
Latino.

I dissabte dia 1 de setembre, ver-
bena amb Modestia aparte, La Gran-
ja, Susie Q, Wonkat Palma i Direc-
ción Prohibida.

Molts cle vells, nias, minusvalids i
malalts necessiten companyia per a
passetjar, per estar a ca seva en bloc
d'internats a l'hospital o a una resi-
dencia, per a comunicar-se en l'ex-
terior i sentir-se del poble, per a
millorar, en definitiva, la seva qiia-
Mat de vida i no sentir-se sols.

Una de les activitats posades en
marxa per l'àrea Social de la Creu
Roja, es la del Voluntariat Social en
Ajuda a Domicili. Des de Serveis So-
cials d'aquest Ajuntament hi ha la
voluntat d'impulsar la creació i or-
ganització d'aquest servei, ja que
creim que la participació de ciuta-
dans i entitas civils en aquestes tas-
ques assegura una major rendabi-
litat social, a més de ser un dret que
com a tal ha de ser promogut públi-
cament. És, per això, que ambdues
entitas hem firmat un conveni per a
dur endavant aquest programa, que
posarà especial atenció en els col-
lectius de la tercera edat, minusva-
lids, nins i malalts, en activitats que
permetin evitar el detriorament, el
desarralament i la passivitat que
du l'aïliament, potenciant les capa-
citats personals i familiars, ajudant
i estimulant les relacions humanes i
socials, evitant internaments inne-
cessaris en Centres Assistenciais, fa-
cilitant-1 la seva integració i par-
ticipació dins la vida i dinàmica del
nostre poble.

Millorar la qualitat de vida de les
persones d'aquests collectius i, en
definitiva, del nostre entorn, exigeix
una participació solidaria dels ciu-
tadans en les tasques socials. Tan
sols es necessita dedicar un parell
d'hores setmanals en activitats que

l'usuari no pot ter per ell tot sol,
com acompanyament en la realitza-
ció de tràmits administratius (com-
pres, visites mediques) en despla-
çaments (acudir a centres recrea-
tius, a actes i festes del poble), corn-
panyia en activitats d'oci i convi-
vencia, o be dins el domicili, consis-
tent en proporcionar conversa, rea-
litzar lectures, escriure cartes, jocs
de taula, foment d'ocupacions i afi-
cions, etc.

UN POC DEL TEU TEMPS, ÉS
MOLT PER ALGU. Si ho tens i vols
ajudar-I voluntàriament, poset en
contacte a m b Serveis Socials d'aquest
Ajuntament, els dilluns i dimecres,
de 9 a 14 hores, o bá telefonant a la
Creu Roja, al 29 50 00.

Serveis Socials (le 1.Aluntainent

Andreu Oliver ha
presentat la dimissiii
de regidor

Dilluns passal, va presentar la di-
missió de regidor del nostre Ajun-
tament, el regidor del Grup Socia-
lista Andreu Oliver.

La raó que allega Andreu Oliver
es la d'haver deixat de pertànyer
—per motius personals— al Partit
Socialista i considerant que va ser
clegit pels votants de l'esmentat
partit, creu que el més honest es
deixar el carrec.

La persona que ocuparà al lloc
que deixa Andreu Oliver, es Gabriel
Roig, que el seguia a la llista del
PSOE a les passades eleccions.

Eis conjunts musicals de les testes
de Sant Agustí

Els alumnes més destacats de la 	 Socis del CePer Cooperatiu demanen la suspensió
(‹Juilliart School» 	 del Conseil Hector

Dissabte passat a la sala d'audi-
cions de la Casa de Cultura forem
testimonis d'una manifestació musi-
cal molt simpática i d'una qualitat
artística prou estimable. Realment
els assistents quedarem marevellats
del desplagament de qualitats de
que feren gala els joves pianistes en
llurs intervencions.

Els tres actuants són alumnes
avantatjats de l'escola «Juilliard» de
Nova York que, en reconeixament a
les seves qualitats i dedicació els ha
seleccionat juntament amb altres
onze alumnes, per participar a l'Es-
therwood Music Festival que se cele-
bra a l'illa i que els dona ocasió, a
més d'actuar a diferents indrets, de
conèixer la cultura mediterrània i
fruir en els pocs moments que els

deixen Mures les seves obligacions,
de les bondats de la nostra natura.

Després d'una breu presentació a
càrrec de la professora Olegna Fus-
chi, obrí el torn d'interpretacions
Youn Kyung Kim, de 12 anys, que
executà 32 variacions de Beethoven,
«Jardins dans la pluie» de Debussy i
dues fantasies de Schumann. Tot se-
guit, Alejandro Borgia, de 16 anys,
i Sakiko Furuya de 14, ens oferiren
peces de Chopin, Brahms i Rachma-
ninoff.

Tots ells executaren el programa
de memòria i amb una precisió, se-
guretat i expressivitat extraordinà-
ries i en la seva execució es feia evi-
dent la técnica i formulació caracte-
rística de l'escola.

Dijous de la setmana passada se
celebrà l'anunciada reunió de socis
de la «Bodega Cooperativa» que es-
tan en desacord amb la gestió del
Consell Rector, per tal de decidir
les accions a emprendre davant la
crítica situació en que es troba
l'empresa.

A la reunió hi foren presents un
abogat i un economista, així com
d'altres persones, la presència de
les quals s'havia requerit per asses-
sorar entorn de la qüestió.

El debat conduí a prendre unes
determinacions: la suspensió de l'ac-
tual Consell Rector i la petició de
responsabilitats als seus membres
per la mala gestió i finalment el
nomenament d'una Comissió Gesto-
ra per fer-se càrrec de l'entitat, co-
missió que estudiaria la situació de

la «Bodega», així com un possible
pla de viabilitat.

Tembé es donà compte de la sol-
licitud adreçada al Jutge perquè sia
convocada l'assemblea demanada
en data del 4 de maig passat per 98
socis, petició que segons els sollici-
tants no ha estat atesa per la Ges-
tora.

Per altra banda es va difondre la
notícia de que els treballadors han
denunciat diverses irregularitats da-
vant la Delegació de Treball, com
és ara no haver satisfet la quota
obrera ni les retencions de l'IRPF.

Diguem, per últim que el Celler
procedia a la liquidació mitjançan t
pagarés, que es faran efectius el pro-
per mes d'agost, del quart termini
de la cafta de 1988.
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SANTORAL

Diu. 22 Sta. M.a Magdalena
Dill. 23 Sta. Brígida
Dim. 24 Sta. Cristina
Dim. 25 St. Jaume ap.
Dij. 26 Sts. Joaquim i Anna
Div. 27 St. Pantaleó
Dis. 28 Sta. Caterina Tomas

LLUNA
Lluna nova dia 22

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-
cié: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
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 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 8	 i 1230 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 8'3 ( ) 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:

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Gaya-Melis
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guitrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Vendo importantes acciones
PALMERAS PUB

Centro Comercial LAS PAMERAS
Calas de Mallorca

Inf.: 'rel. 833080 (Sr. Javier)

ler. TORNEIG D'ESCACS
BAR CAN PERE

MODALITAT RAPIDES
(Parti ( les a 5 in

Dia 4 d'agos, a les 6 de l'horabaixa
INSCRIPCIONS: BAR CA'N PERE

C/. Assumpció, 7 	 Tel. 825306 	 PORTO-COLOM

Organitza: Club d'Escacs Felanitx

Festes Porto Colom
Dia 22

A LES Il DEL MATI

Concurs de Castells
d'arena

LLOC: PLATJA DE CALA MARÇAL

HI HAURA UN REFRESC PER A TOTS ELS PAR-
TICIPANTS.

A LES 6 DE L'HORABAIXA

Pintada infantil
LLOC: DAMUNT LES BARRAQUES DE SA BAS-

SA NOVA AMB L'ACTUACIÓ DE

Catalina Comta Contes
y del 6rup Trotamúsicos

S'ENTREGARA EL MATERIAL NECESSARI PER
A PINTAR I TOTS ELS PARTICIPANTS SE-
RAN OBSEQUIATS.

FELANITX

JA HI TORNAM ESSER!
Senyor director des setmanari FE-

LANITX, molt vos agrairia sa publi-
cació d'aquestes dues dotzenes de
retxes que, de moment, dirigesc a
qui correspongui sense fer-me mas-
sa illusions al respecte. Encava que,
si mes 110, al manco per una vegada,
sa Justicia s'hauria de tombai - de
cap an es qui tenim sa rai"). Per()
tambe es ver que un es cansa molt
sovint de veure que baldament va-
gis be i sa veritat estigui amb tu en-
cara se'n riuen.

Convendra que m'expliqui, encara
que nomes sia un poc, perquè ni es
qüestió d'abusar de sa vostra pacien-
cia ni es tracta de fotre una filípica
an es benvolguts lectors que, esper,

no en tenen cap culpa. A mes a mi
aix0	 ventilar ses coses de sa vicia
privada 	 in'ha caigut niai pire

Veure 	 S'altre dia, despres de fer
teilla fins a les set dc s'horabaixa
coin un bon cristià, vaig anar a ren-
tar-me ses mans i sa cara perque no
esta he anar a sopar amb SOS dits
piens de caque. Com veis no cm
movien mes que sentiments molt
corrents entre tots nosaltres, dèries
molt normals i encertades No hi ha-
gué gens ni mica de perversitat ni
cap boci d'alevosia. Tampoc era un
descampat ni feia fosca negra. Pe
ri) ...

No sempre m'ha anat tot b en
aquest món i aquest pic manco.
Perquè just un poc ahans d'asseu-
rer-me a sa tauleta per empassolar-
me una llesca de pa-amb-oli i mitja
grapada d'aubercocs me'n vaig re-
cordar que no havia apagat es llum
des quarto de bany. I amb gran cal-
ma i coneixement em vaig alçar de
sa cadira, vaig travesar es menja-

dor ami) so cervell ben fred i es mi-
r:Ir F:111(111f I , vaig entrai clins es
quarto de han y i, ana) 01011 I1ICI1VS

esforos des que m'IL.' duit contar-
vos'ho, vaig rodai- sa clan.

Que no trobau que tenc raó? Vos
parcix just que ara m'esperi el que
m'espera?

P. Arligtws

LES «MISSES»
Benvolgut Director:
Avui dissabte hi ha relecciú de

o Mis Mallorca» dins el programa
festes de Porto Colom. El Patroci-
nador d'aquest espectacle de pit i
cuixa Cs l'Ajuntament de Felanitx.
Estic empegueit de ser ciutadà d'un
puble l'ajuntament del quai no vol
destinar una pcsseta a ajudar al
Tercer Món i es gasta, no sé quant,
amb desfilades de bestiar huma, que
no es res mes que això, l'elecció de
«Misses».

M. Adrover
OBRES A L'ESTIU

Sr. Director:
Gracies primer de tot per deixar-

me publicar aquesta carta.
Vull fer una mena cie protesta per

les obres que es duen a terme a
Porto Colom durant l'estiu.

Pareix mentida que quan un deci-
deix tenir vacances per gaudir un
poc de tranquilitat i així mateix
poder dormir un poquet mes els ma-
tins, les típiques maquines que fan
molt renou, i els típics càntics dels
obrers que pareix que no acaben
mai l'aire, ens despertin o simple-
ment no ens deixin descansar i, es
clar, ens molestin a les set del
mati.

Exemples d'això n'hi ha molts, i
no indicare cap nom per evitar pro-
blemes, però els qui saben que mo-
lesten es poden donar per alludits.

Molta gent, malgrat tot, ens de-
manam quê es pot fer i a on anar,
ja que segons tenc entès a l'estiu no
es pot fer obres molestes.

Gracies.
Un indignat

VENDO MOTO GILERA KZ, PM-AN
335.000 ptes.
Informes, Tel. 833772

SE OFRECE CHICA para trabajo
domestico o cuidado niños.
Informes, Tel. 583067 y 581209



Vehículos de ocasión
FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL 5 P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
FIAT UNO 45 S 3P
FIAT UNO TURBO i.e
LANCIA DELTA 1.6 i.e
FORD ESCORT 1.6 DIESEL
SEAT RITMO 75
SEAT RONDA CLX DIESEL

PM-AH
PM-AJ
PM-AU
PM-AW
PM-AS
PM-AL
PM-AD
PM-P
PM-AB

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.

Tel. 580995 	 FELANITXCosta i Llobera, 6

Tel. 580309	 FELANITXC/. Major, 28

Empresa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA
— UNA CAMARERA

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 643085, cle 9,30 a 13 h.

Radioteléfonos Marinas Homologados
COMUNICACIONES EN GENERAL

CONSULTE PRESUPUESTOS

Electrónica SOLBIN

Perfumeria - Fotografia

SIRER
Descomptes d'un 20 V.

en bolsos I pell

FELANITX

La mart de Ciuillem Cake?
passat dia 1 de juliol, mori a Ciwat en Guthem Cabrer i

Borras, Ilicenciat en filosofia i Iletres i professor de llengua i li-
teratura catalana de la Universitat de les 11les Balears.

Liz Guillenz Cabrer, amb qui fermarem bona amistan (levers
Pally 1975, giant sojornava temporalment a la finca de Son Mes-
guidassa, ha estat un fervent conreador de les nostres Ile! res,
alternant la creació literaria amb collaboracions a la premsa

Precisament per aquel/es saons —els 1975-76— el nostre
.;etipanari (Iona cabuda a una serie de collaboracions clue després
foren recollides en un llibret sota el titol de aTumbet».

La seva bibliografia s'havia ampliat notablement i veren la
hum de l'estampa les obres de poesia «Tornau-me la paraula» i
aXim des La», les obres de teatre aAina Sacoma», «Eis Bojos»,
«Les roselles dine?, no» i «El Capitello», els recalls de narracions
cartcs «Tymbe;», «Amanda Duçai», i «Drassana sin.» i les novelles
«Record i memòria d'un home de tretze anys» i «Merlot». No fa
gaire que s'havia presentat ia seva darrera novella, «El Minotaure»,
esdeveniment del qual en foil absent l'autor per mor de la malal-
tia que l'ha portat a la mort, a l'edat de 45 anys.

En record de Guillem Cabrer, bon antic i antic collaborador
del «FELANITX», ens plan reproduir uns paràgrafs que li dedica,
en el periòdic ciutadà «Diario de Mallorca», Na Maria de la Pau
faner.

TOTES LES PARAULES SON
BREUS A L'HORA DE RECORDAR

Sempre se'ns fa dificil referir-nos
a aquells que ja no hi són. Escriure,
encara que sigui breument, —totes
les paraules són breus a l'hora de re-
cordar—, sobre l'amic absent, sobre
tot allô que ens restada  ta seva pre-
sencia. Es com si un vel de fosca
s'installas en el punt just on comen-
cen els mots i s'esforças a preservar
els moments passats. Tanmateix
sempre són possibles les evocacions
d'una coneixença Ilarga: L'Home de
gestos correctes, lúcid i elegant, que
havia après a observar la vida i el
món.

Tornar a les converses del bar, en
una Facutat on el temps corre de-
pressa, i a aquelles observacions que
parlaven de viatges, de música, de
llibres per crear, de la gent. Guillem
Cabrer fou, segurament, semblant a
Jordi Tora, el protagonista de El Mi-

notattre, la noveHa que presenta a
Palma no fa gaire. Perseguidor de la
bellesa —la bellesa d'un gest, de la

nit o dels homes—, i a pesar de tot
sempre solitari.

Es possible tornar als sopars en
una casa bellament decorada al car-
rer de Santa Clara, o a la natura exu-
berant que voltava el seu refugi
d'Esporles... Sempre he cregut que
la mart_ es una realitat estranya,
com un clar-obscur que mai no es
descobreix del tot, i que es fa pre-
sent en petits fets que ens obliguen
a constatar-la. He constatat la mort
a partir de l'absència, i en el canvi
forçós dels temps verbals. L'he vis-
ta al carrer de Santa Clara, des
d'ara per sempre una mica distint.

A en Guillem Cabrer, li agradaven
els noms llargs —per això sempre
em deia Maria de la Pau—, i les ro-
ses. Quan venia a cameva, vise vol-
tada d'un jardi que esclata en arri-
bar el bon temps, les observava
amb desig. Potser cap paraula no
té valor, ara mateix. Ni hi ha, segu-
rament, gaire coses a dir: Totes les
roses del pensament són per a tu,
aquest estiu.

entre cl carror
i la trona

FIDELITAT AL COMPROMIS
¿Què passa que avui és tan dificil mantenir  aim compromis de per

vida? La durada de la vida s'ha perllongat molt. La mitjana creclat ha pujat
als setanta. Un compromis que s'ha fet en plena joventut. Una societal mes
mObil, menys estable, amb oportunitats i possibil■tats de canvis. Els estí-
muls de la publicitat i també la soledat del m6n modern. Una contra-
dicció pot semblar; però és així. Amuntgats però sols. Promeses de vida
més feliç. I també: si els altres ho fan ¿per què .jo no?

Molts de cops poden fer madurar; però, per a alguns, sOn cops de tim6
i canvien de rumb.

El cert és que quan algú no manté el seu compromis, es produeix com
una sensació de soleclat, de que alguna cosa es desfà ben prop de casa.
Res succeeix sense que tengui una important repercussió en tots.

No es tracta de jutjar, ni de comdemnar ningú. Ailò que ens aproxi-
ma Ines, els uns als altres, és la fragilitat, la clebilitat. Hem de reconèixer
que tots som capaços de tot. Tots podem claudicar, caure. Mentre estam
drets podem caure. Basta a vegacles ben poca cosa per tirar per la borda
principis i promeses.

Però voldria també destacar un altre aspecte: el be que feim, el com-
promis que renovam, a pesar de tot o a pesar de les dificultats, també crea
lligams de solidaritat i d'ajuda. La fidelitat al compromis multiplica els
cercles —com la pedra a l'estany— i ens arriba una mica dc consol, de co-
ratge, d'ànim.

Renovar l'engrescament, quan la música es de cansament, pot ser vist
com a heroic; no sé si arriba a tant. Pert), sigui el que sigui, l'engrescament
ens fa be a tots. No nomes anar de gresca.

La paraula donada i mantinguda, el compromis contret i fidelment
observat, reforça la vida del poble.

Bartomeu Bennassar



Llibreria
Ramon Dun

COMUNICAM ALS NOSTRES CLIENTS, QUE PER TAL DE
GAUDIR D'UNS DIES DE VACANCES, TENDREM TANCAT DEL
DIA 20 AL 30 D'AQUEST MES DE JULIOL.

DISCULPAU LES MOLESTIES.
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FELANITX
•

Can Maxura
Per desgracia el temps podria do-

nar rae ais veins de Son Prohens
quant a les seves prevencions i des-
confiança vers el centre de rehabi-
litacie de menors de Can Maxura,
perquè la setmana passada un dels
habitants (l'aquella barriada pogué
comprovar l'intent d'un dels allots
del centre, d'introduir-se en una de
les residencies camperoles de la con-
tracta. El xicot es valia d'una escale-
ra extensible que havia sostret de
la portassa dc la mateixa casa per
arribar a una finestra amb el prop-
sit de franquetjar-la, i nomes la pre-
sencia i advertències del veí esmen-
tat cl disuadiren de l'intent.

Som conscients de les dificultats
que entranya la rehabilitació d'uns
infants que porten a sobre tot un
munt de condicionaments negatius,
com a conseqüència del mal tracte
sofert d'un entorn familiar i social
envilit, perú això no excusa els seus
educadors d'un control i seguiment
molt rigorós que encara s'hauria
d'extremar mes a causa ciel clima de
rebuig que des d'un principi demos-
traren els veins de Son Prohens per
aquests centre.

Llar de la Tercera Edat - liners°
Per collaborar, com cada any, al

lluiment de les properes festes
Sant Agustí, tenim projectat mun-
lar, a la Casa de Cultura, una expo-
sició d'ombrelles, capells d'home i
dona, bastons, mantos de manila i
mantilles. Per a aixe necessitam les
aportacions que generosament vul-
guin fer-nos les families o persones
que guardin qualcuna d'aquestes
peces que son testimoni values de
la nostra cultura popular d'antany.

Per tant, demanam amb molt
d'interès la vostra ajuda. N'estereu
satisfets d'haver contribuit a donar
a conèixer festivament aquests de-
talls dc la vida antiga felenitxera.

Podeu cridar als telèfons: 581962 -
825192 - 824859 O 825194, i, amb
molt de gust, passarem a visitar-
vos.

La Comissió de Cultura

VETLLADA Al. FOGUERO D'AL-
CUDIA.—Dia 31 de juliol. Preu, 3.000

VENDO EMBARCACION
Glastron Coral 800

2 motores Mercrusier de 230 HP.
con emisora, ancla con motor eléctrico

y otros accesorios.
Precio 6.500.000 ptas.

(impuestos incluidos)

Facilidades de pago 	 Inf. Tels. 657388 y 957389

Cronicó Felanitxer

A 13.4'..N1)1 X
per Ramon Rosselló

1577, 17 maig.—Des de la  Cúria eclesiàstica surt un edicte per esquivar
abusos, escàndols i insolences, manant als bandejats no gosin recollir-se
dins l'església de Felanitx, sots pena de 30 sous a l'obra de l'església, per-
dre Ics armes i esser portats a ses costes ais carcers episcopais i estar-
hi 30 dies; manant al rector obligui els bandejats a anar-se'n. (ADM Home-
natges 3 s.f.)

1578, 19 agost.—EI Rei escriu al capita general de Mallorca dient que
Pere de Pax de Felanitx ha exposat que li mana dit capita arias a Ora a
complir un desterro de 7 anys. Consta que el 1581 complia el desterro per-
estava malalt a punt de morir i li fou commutada la pena, es a dir, que
podria complir la resta del temps a Valencia. (ACA reg. 4.363 f. 59, 237v) i
276v; reg. 4.364 f. 26)

1579, 13 agost.—A instancia deis jurats de la Ciutat i Regne es mana
als rectors de facin deciaracie dels blats, ordis i civades han rebut
pels delmes i primícies. (ADM Comuns 1573-88 f. 197v)

1580, 12 febrer.—De la Cúria eclesiàstica surt un edicte manant als
preveres i beneficiats que no es desfrecin ni es posin mascares, sots pena
d'excomunió. (Id f. 212)

5 setembre.—Es mana als rectors facin pregaries i processons dema-
nant la salut del Rei. (Id f. 238)

5 desembre.—Manant al rector de Felanitx, Josep Mas, te6leg, no s'ab-
senti de la parròquia. (ADM Homenatges 3 s.f.)

1581, 23 maig.—Julia Ferrer, paraire de Ciutat, reconeix deure a Joa-
not Mesquida de Felanitx 10 quintars i 33 lliures de llana que li ha com-
prat. (ARM Pere Orlandis 0-43 f. 118)

20 agost.—Joan Mesquida, guardia del castel! de Santueri, nomena
procurador Ramon Cos, castellà del castell,  perquè reclami les 27 Mures
del seu salari. (Id f. 119v)

2 octubre.—Joanot Mesquida demana al Rei gracia de reducció de
tasca (de 7 quarteres una) a delma pla per la seva possessió de Binifarda.
(ACA reg. 4.364 f. 144v)

1583.—Jaume Pou, síndic de Felanitx, en nom dc la vila duia una causa
d'apellaci6 en el Consell d'Aragó contra Pere Pacs per raó de les terres,
Iluïsmes i altres drets que antigament Guillem Valenti rebia sobre la vila
i terme. Guanya la vila i Pacs va haver de pagar les despeses de 38 !Hures
i 2 sous. Pacs deia que rodiaven perque fou desterrat a Ora; tombe fou
capita de la vila. (ACA reg. 4365 f. 52v, 66v, 88v)

1585, 8 març.—Des de la Cúria eclesiàstica surt un edicte prohibint
que es cremi cera negra en els enterraments, perquè tais antorxes no es
pot dir sien de cera sinó pega grega, i els qui la fabriquen cometen frau i
a mes resulta «dany dels cossos hillnallS los quais a semblants enterra-
ments assisteixen y axi de les pinctures dels retaules y fresos dels vesti-
ments y ornaments de les yglésies per lo mal aspre fun z que de si lancen
les antorxes»; es mana als fabricadors d'aquesta cera que no la facin, i els
vicaris no la comprin. (ADM Comuns 1573-88 f. 421)

5 juliol.—En les extraccions ciels oficis ha sortit elegit taxacior Joanot
Mesquicia pet-6 refusa el càrrec allegant esser baciner ciels captius cris-
tians. (ARM LC 352 f. 143v)

1586, 5 agost.—Bartomeu Pi, picapecirer, diu que els jurats li deuen 17
Mures per la feina feta a la torre de la mar. (ARM LC 353 F. 110)

1588, 19 febrer.—Joanot Mesquida, un deis jurats, es queixa perquè
essent senyor de 3 possessions i estar molt ocupat ha d'anar a Ciutat com
a sinclic de la vila i nornes l donen 5 sous cada dia i no h basten perquè
en paga 4 a la cavalcadura i no li queda res per ell. (ARM I..0 355 f. 30v)

1589, 1 febrer.—Els jurais cie Porreres reclamen  a Jaunie Pujol de Fe-
lanitx acabi el temps que s'ha conduit per missatge i tamborer de Porreres.
(ARM LC 356 f. 12)

pies. Inclou transport, sopar i espec-
tacle.

Sortida de Portocoiom a les 7 del
capvespre, del local de la Tercera
Edat, i de Felanitx a les 7'30.

Inscripcions, de dia 20 a dia 30 de
juliol.

EXPOSICIÓ DE TREBALLS MA-
NUALS.—Tindrà lloc ciels dies 21 a
29 de juliol al local municipal de l'A-
vinguda de Cala Marçal de Portoco-
tom. Podrà ser visitada els dies es-
mentats de 16'30 a 21'30 h.

EXCURSIÓ A ASTURIES I CAN-
TABRIA. — S'admeten preinscrip-
cions.

Adoració Nocturna Masculina
El proper dijous dia 26 de juliol,

a les 10'30 del vespre, al Convent de
Sant Agustí, hi haura Vigilia d'Ado-
ració Nocturna.

La setmana que ve, no sortira
aquest setmanari

Corn ja es habituai per aquestes
saons, la setmana que ve i per tal de
possibilitar uns dies de vacances, no
sortira l'edició d'aquest setmanari.

Si Deu ho vol, el proper dissabte
dia 4 d'agost ens tornarem posar en
contacte amb els nostres lectors.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Joan Obrador Roig i
Antònia Mas Adrover han vista aug-
mentada kt seva llar, amb el naixa-
ment ciel seu segon fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebra
el nom de Maria Antenia.

Anna Catalina de la Torre Binimc-
lis, esposa de Ricard Martínez Pui-
gres, ha dat a llum el seu primer
Mi, una nina encantadora a qui li
possaran per nom Paula.

Rebin tots cils l'enhorabona.

VENI)1.: l'ISO en l'orto-Colom.
Magnilicas vistas.
Informes. Tels..-i7:)11;:i 	 2t19:161.



CENRE CULTURAL
AJUNTAMENT DE FELANITX

Activitats Tercer Trimestre  

EXPOSICIONS
Del 10 al 22 de juliol, exilas:da de fotografia «Rives fotògrafs».
Del 19 al 29 de juliol, exposició de dibuixos i aquarelles de Joan

Mari.
Del 4 al 19 d'agost, exposició a Portocolom, «Prou d'urbanit-

zacions».
De I'll al 19 d'agost, exposició d'aquarelles de Liorenç Mayol.
Del 24 cl'acrost al 9 de seternbre, exposició de pintura.
Del 24 d'agost al 9 de setembre, exposicid de capells i bastons

antics.
Del 15 al 30 de setembre, Exposició-Concurs de Fotografies

«Ciutat de Felanitx».

CONCERTS
Dia 29 dc juliol, concert de piano a càrrec d'Alberto González.
Dia I de setembre, concert de piano a càrrec de Suzanne

Bradbury.

CONFERENCIES
S'estan preparant les Conferencies d'Estiu, a un hotel  de Por-

tocolom.

CURS DE SOCCIRRISME
Durant els mesas cte juny i juliol,  s'està desenvolupant un

curs de socorrisme de la Creu Raja Espanyola.
EXCUBSI6

prineipiS d'agost pensait] fer una exeursin a Cabrera, amb
sortida de Sa Colónia.

FELANITX 	 5

Festes 	 Liglit jatlina a Powaaccoliim
PROGRAMA

DISSABTE, 21 DE JULIOL
— A les 20.30, en els nous locals de lAjuriamcn  dc l'Avineuda de Cala

Marçal, inauguració de la MOSTRA DE TREBALLS D'ARTESAN1A I
ART1STICS realitzats pets socis de la tercera edat en la Llar de l'In-
serso de Felanitx, durant aquest curs passat.

— Acte seguit, s'inaugurarà iambe en el mateix local, l'Exposició de Pin-
turcs a l'oli cle l'autor Toni Tous.

— A les 23 h. Certamen «Miss Mallorca».

DIUMENGE, 22 DE JULIOL
— CASTELLS D'ARENA, a les 11.00 h. a Cala Marçal.

Ri(' \1 	de Saut Jaume, vela Ilatina, a les 16.00 h. al Molle: d'En Pete.
Ito (Priniera Prova).

-- Desfilada de Majorcts.
— PINTADA INFANTIL, a les 18.00 h. a les barraques de Sa Bassa Nova,

amb Catalina Conta-Contes i Trotamúsicos.
— MOSTRA FOLKLÓRICA amb S'Estol d'es Gerricó i Aires Vilafranquins,

a les 2200. 	 h. a la Plaça Ca's Corso.

DIMARTS, 24 DE JULIOL
— NIT DE BALL DE SALO amb l'Orquestra Harlem i «Las Stars Sisters»

a les 22.30 h. a la Plaça Ca's Corso.

DIMECRES, 25 DE JULIOL: FESTA DE SANT JAUME
— Cercavila de Majorcts i Banda.
— A les 10.00 h. Missa Solemne.
— REGATA de Sant Jaume, vela llatina, a les 11.00 h. al Mollet d'En Pe-

relia (segona prova).
— Palo ensabonat, a les 18.00 h. a càrrec del Club Natale Porto-Colom.
— IV Travessia del Port neclant a les 16.30 h.
-- V Cursa Popular a les 18.30 h. A continuació 	 fati l'entrega de premis.
— Ball de Bot, amb S'Esta( cl'es Picot i l'Agrupacid Folklórica Manacor i

Ja participació de «Casa Extremadura», a les 22.00 h. a la Plaça Ca's
Corso.

DTVENDRES, 27 DE JULIOL
— Concert de la Banda de MOsica de Felanitx. Presentacid del flou Direc-

tor: Sr. Pascual V. Martínez Hopis a les 22.00 h. a la Plaça de l'Església.

DISSABTE, 28 DE JULIOL
— Primer Torneig Comarca! «Petanca Porto-Colom» a les 9 hures, clavant

el Bar Diana.

- «Sopar a Penyes» a les 20.00 h. a S'Arenal amb «Murder in the Barn»,
«Simonet», «Xeremics».

— A les 24 , h. focs artificials.

DIUMENGE, 29 DE JULIOL
— A les 18.00 h. Cercavila Majorets i Banda.
— Segon Trofeu TRIAL INDOOR.

(Puntuacia valida pel Campionat de Balears).
— Mostra TRIALSIN a les 18.00 a Cala Marçal.

ALFA GAMA 75
Desde 1.928.000 ptas.

Durante el mes de julio, al comprar un
ALFA 75, le obsequiamos con un equipo

de AIRE ACONDICIONADO

Felanitx Sport Automóviles CB
Servicio Oficial

Lila Romeo    

VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260 	 jrcr.larr
de et/Miette/Y

RESTAURANT
GRIL - TORRADOR TIPIC

Mendia Vell
Possesió Mendia Vell

Ctra. Manacor-Porto Cristo - Tels. 820750-820751
DirecciOn comunica a todos nueslros clientes, ami(JOS y

público en general, que desde el día 12 de julio permanece
abierto con nuestro servicio de Restaurante y Grill al me-
t'iodla y por las noches. Asimismo recordamos nueslros

servicios de bodas, coin ti niones, convenciones,
comidas de negocio, etc...

Viernes y sábados
música en vivo

Domingo, Grupo Paraguayo

Pompas Fúnebres Felanitx, C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y 1'. Vuelta, 167 - Tel. 581144
FELANITX

C. Port de Palos, 23 - Tel. 824740 PORTO-COLOM



Per P. Xamena
1907

Juliol, 16.—A ca ses monges trinitaries beneïren una estatua de la
Mare de Dal de Lourdes.

Juliol, 19.—A ca ses monges de la Caritat, beneïren una estatua de
St. Vicenç de Pail!. Predica D. Llorenç Riber.

Juliol, 20.—Festa dc Santa Margalida. Predica D. Bartomeu Gaya.
Agost, 12.—Diumenge. A les 10 arribaren 	 autornómils que forma-

ven part d'una excursió de Palma a Es Port.
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica D. Llorenç Riber.
Setembrc, 2.—Morí la mestra D.. Catalina Mesquida Massutí.
Setembre, 13.—Vingueren de Palma dos automòbils, un d'ells, quan

arribava al port, va girar, per6 l'arreglaren, i es vespre se'n pogué tornar
a Ciutat.

Setembre.—En aquest temps hi havia a Felanitx dues bandes de mú-
sica.

Setembre, 15.—Diumonge. A Cas Concos, festa de Sant Nicolau de To-
lentí, predica D. Josep Auba.

Setembre, 23.—Sortí una expediciú de treballadors felanitxers cap a
Argentina.

Octubre, 2.—Canta Missa nova Mn. Miguel Mestre Fil.
Octubre, 15.—El rector beneí a ca les monges trinitaries una estatua

de Sta. Teresa. Les alumnes cantaren per primera vegada la missa grego-
nana :.De Angelis».

Octubre, 16.—Va esser declarat oratori semipúblic el de les monges
de la Providencia.

Octubre, 21.—Exercicis espirituals a la Caritat per a les filles de la
Puríssima. Els predica el P. Lluís Casas, jestata.
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AHORA HASTA

200.000
PESETAS MENOS
• Este mes el Polo Coupe Twist, será n° 1

en tu lista de éxitos porque te ahorras
hasta 200000 Pts

• Cuenta ademas con financiación a tu me-
dida Volkswagen Credit tiene para#
ti condiciones especiales

• ()feria vanda hasta fin de mesvvw.......
............ Ventas a tlotas, consulte a su concesanano

• Y si tienes coche usado te haremos una
excelente valoración.

En tu concesionario Volkswagen / Audi.

Volkswagen
Polo Coupé Twist

AUTOMOVILES FELANITX, S. A. TTAelléliEo RnoY52(5POSICION: Ctra, Campos, s/n..

6	 FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCI
L'Ajuntament Ple, en sessió cele-

brada el passat dia 4 d'abril, acorda
adherir-se al Pla de Millorament de
Façanes per a 1990, la qual cosa es
fa pública perquè els interessats es
puguin acollir a les subvencions es-
tablertes a l'efecte.

Les sollicituds es presentaran a
l'Ajuntament, el qual facilitara l'im-
prés normalitzat, del dia 2 de ju-
liol al dia 29 de setembre i s'haura
d'adjuntar la següent documentació:

— Pressupost detallat de l'obra.
— Memòria detallada del tipus

d'actuació o projecte tècnic.
— Fotografia, per triplicat, de l'es-

tat actual de la façana.
Una vegada acabat el termini d'ad-

missió de soHicituds es reunira nna
Comissió Especial per ter nil estudi
sobre les façanes dignes de ser re-
habilitades i, per tant, subvenciona-
des.

Felanitx, 28 de juny de 1990.
El Batle,

Cosine Oliver Monserrat

CAMPAÑA DE DESRATIZACION
Por el presente se hace público

que cuantas personas tengan necesi-
dad de desratizar sus fincas rústi-
cas, podrán obtener gratuitamente
el producto adecuado personándose
en la Casa Consistorial, Negociado
de Información, en horas y días de
oficina.

Felanitx, a 24 de abril de 1990.
El Delegado Municipal de Sanidad,

Gabriel Mora Vaguer

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha X.1-600
— Yamaha DT-LC-80
— Yamaha DT-80

Vespa 7.5 negra
— Guzzi 850
— Sanglas 400 E
— Vespinos
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS
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RENAULT 5
VEN A VERLO A 	

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carrer Campos, Km. 05 - Tels. 581984-581985 - 07200 • FELANITX

RENAULT FELANITX

A Anglaterra amb Parker Pen, S.A.
Margalida Soler Torres, una felanitxera de 16 anys, ha estat

guanyadora d'un ciels 20 cursos d'un nies de durada, per a per-
feccionar l'angles a Anglaterra,a iii b que la prestigiosa firma PAR-
KER, obsequiava als compradors d'una ploma estilogratica d'a-
questa marca, la qual adquirí a la LLIBRERIA RAMON LLULL
del carrer Major.

La Llibreria Ramon Llull, a la vegada que es congratula de
que aquesta promociú hagi recaigut en un deis sells clients, li
dóna l'enhorabona i li desitja feliç estanca a la Gran Bretanya.

Rubio's peluqueros
Comunica que el próximo sabado dia 21, nuestro horario sera

de 9'30 a 16 h., para realizar el desfile-show de peluquería, que
tendrá lugar el mismo día en el Foro de Mallorca (Inca).

Al mismo tiempo comunicamos que la próxima semana, del
martes 24 al viernes 27, cambiaremos nuestro horario de cierre
part realizar un intercambio profesional con un grupo de pelu-
queros ingleses de fama internacional, con vistas a incorporar las
tendencias cle lu próxima temperada Otoño-Invierno 90-91.

Nuestro horario sera sólo esta semana:
De 930 a 13 h. y de 15'30 a 18 h.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

C/. Major, 27	 Pídanos hora al Tel. 582316

FELANITX

Terra Iluenta

Fujimori
Llibres

asar6 ForotE», de Joan Pc.r!Firolú
En el duel electoral entre Vargas

1.1osa i Fujimori, al Perú, el menys
important de tot, la pura anecclota,
era l'origen japonès de qui es ara
el HOU president, pet -6 la premsa,
els mitjans de comunicació en ge-
neral, centraren en aquest fet la
seva atenció així com part de les
anàlisis que se'n derivaven. La su-
perficialitat un cop més deixà ama-
gades unes evidencies que són molt
preocupants que el color ciels ca-
bells, o l'origen etnic d'una per-
sona.

Vargas Llosa representava una
coalició de partits de la dreta perua-
na  pura i dura, mentre Fuji-
mori representava representa
ara mes que mai— no se sap ben
be que, sota cl llençol del populis-
me. El que es important es que un
no-partit ha vençut un partit, un
no-programa ha vençut un progra-
ma electoral, una no-ideologia ha
vençut una ideologia, un ex-presen-
tador dc telivisid, amb evidents ca-
pacitats corn a comunicador, ha
vençut un intellectual que no ha sa-
bot arribar a convencer la major
part dels electors.

Quina ha estat la clau de l'exit
de Fujimori? No se sap ben be ara
i potser no es sabra mai, però tot
apunta a una conjunció de circums-
tancies, de casualitats i d'oportuni-
tats.

Me n'alegr que una persona d'o-

I igen asitic —japones, per mes
senyes— arribi a ser el president
d'un país d'America Llatina, perque
això suposa una passa tiles en la
destrucció de les barreres racistes
que encara existeixen —lamentable-
ment— arreu del món, pc.1 -6 em
preocupa que en diferents llocs,
sense excloure'n Europa, les regles
del joc democratic vagin clegene-
rant en benefici de la imatge, la
demagògia, el populisme, la publi-
citat i la no-ideologia.

Els sondeigs d'opinió semblen de-
mostrar que l'electorat s'inclina
cada vegada mês, a Europa i Ame-
rica especialment, per gestors mes
clue per ideólegs a l'hora de diposi-
tar la seva confiança en unes dec -
dons. Aquesta opinió és totalmcnt
respectable si representa l'opinió
de la majoria, però no deixa de ser
un defecte de forma en allà que re-
presenta la Democracia, perque una
no-ideologia condueix a un pragma-
tisme sense limits i això desvirtua
Ia funció del politic i, sobretot, de
Ia Política.

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,
3 dormitorios, 2 baños, techos fo-
rrados de madera oregón.

VENDO PORTASSA cle unos 100
m2. apróx.
Informes, Tel. 825145 y 581479

«JGan i Forne.s. Els múl-
tiples espais de la saviesa» es el tí-
tol de la biogratia d'aquest gran in-
tellectual mallorquí, escrita pel nos-
Ire paisà i collaborador Joan Mairnú
i Vaclell, acaba de ser publica-
da pet Servei de Publicacions de la
Universitat de les Ides Balears i que
ccnstitueix el número 1 de la cake-
ció «Biografies”.

Crec que no és casual que aquesta
serie de biografíes que tot just en-
çata la UIB, dediqui el seu primer
número a la personalitat de Joan
Mascaró, perquè tal volta cap altra
persona del món intellectual modern
illenc tingué una preocupació més
fonda per obrir nous horitzons vers
els alts valors de la cultura ni tre-
balla amb més deler per impulsar
una vera renovació i perfecciona-
ment pedagògics com ho feu Masca-
ró, primer a Jaffna (Ceilán) i des-
pres des de la seva condició de pro-
fessor de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

El llibre que comentam es suma-
ment important perquè ens revela
un intellectual mallorquí d'una per-
sonalitat fascinant, car, a més de la
seva insadollable preocupació cien-
tífica, s'obrí cobejós a totes les in-
quietuds de l'esperit, i com perso-
na de ment desperta i oberta, s'in-
corpora tot d'una que en fou cons-
cient a la cultura nostrada —la ca-
talana— amb la ment i el cor. I
com es planyia de que la «enseñan-
za oficial» que ell experimenta els
anys que estudia a Mallorca (tester-
ras tan grollerament dels seus plans
d'estudi la nostra cultura i la nos-
tra llengua!

Pena si el llibre es important per
Ia figura que el motiva, és alhora
interessant per la forma que li ha
donat l'autor. Joan Maimó, que gra-
cies a l'amistat que l'uní durant
molts anys a Mascaró el coneixia

prólundament, tengut il seu
abast un material copiós i valuós
que ha sahut ordenar i completar
anil) tan bon tremp, que el llibre es-
deve nil vertader plaer per a la lee-
tu l -a. Ningú Ines que ell podia por-
tar a ternie una descripció mes pre-
cisa del transcOrrer existencial de
Mascaró, ni retratar amb mes fide-
litat la seva anima. Això, unit a l'a-
menitat que ha sabot transmetre al
curs narratiu, en fa d'aquesta obra

vertader regal pel lector.
El pròleg és de Gabriel Jailer Ma-

nila, i nombrosos dibuixos de l'au-
tor illustren les seves planes.

Antoni Poña, medalla d'ar-
gent al Campionat d'España
aPromesas»

L'atleta felanitxer Antoni Peña,
aconseguí el passat cap de setma-
na, la medalla d'argent a la prova
de 10.000 metres Ilisos dels Campio-
nats d'Espanya «Promesas» cele-
brats a les pistes municipals de
Múrcia.

Amb cl crono aconseguit, Antoni
Peña assoleix la millor marca ba-
lear en la modalitat de 10.000 me-
tres llisos.

SE Ir'EN',DIt2;•; PISOS EN PORTO-
COLOAliVarte Aduana. Facilida-
des.
Iii formes, Tel. 575683

VENDO PLANTA BAJA en Porto Co-
lom, con fachada a tres calles,
Mendez Núñez, Navegación y Ma-
rina.
Informes: Tel. 580481 (llamar no-
ches).



Costa i Llobera, 6 	 Tel. 580995 FELANITX

-^ ADIEN SUPERMERCADO

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302
(no figura en la guia).

TELYCO (Gringo Telefónica)
TELEFONOS SUPLETORIOS
TELEFONOS SIN HILOS
FAX
CONTESTADORES AUTOMATICOS
TELEFONO MOVIL AUTOMATICO

Distribnidor o fi cial

Electrinica SOLBIN

CARNICERIA
RAMADERS AGRUPATS

Carnes frescas y selectas de ganaderías propias

PORTO-COLOM
Venta de carne fresca de martes a sábados

C. TOGORES, 4 	 Horario: De 9 a 13 y de 17 a 20 h.

OCASION UNICA
En Cala d'Or, 7 Chalets adosados
— 3 DORMITORIOS
— SALON COMEDOR CON CHIMENEA
— BAÑO COMPLETO
— W.C.
— COCINA AMUEBLADA
- TERRAZA CUBIERTA, CON BARBACOA
— COLADURIA
— PARKING PROPIO
— JARDINES Y PISCINA COMUNITARIOS

Precio interesante
	

Crandes facilidades de pogo

A 300 m. de la playa
	

Entrega de llaves inmediata

A.P.I. L. Gomila - Tel.f843210

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom la línea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS 1.a CALIDAD.

CARPINTERIA PVC EXTERIOR Y CRISTALES DOBLES CON
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO. MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Como avance les podemos ade-
lantar algunos de los grupos o artis-
tas que van a desfilar por nuestras
VERBENAS. El viernes 24 de agos-
to sera la velada fuerte «ROCK IN
FESTIVAL» que estará amenizado
por »CRAZY CAVAN», FREDDIE
FINGERS LEE», «BREATHLESS»
y «MATCHBOX». El sábado 25 LA-
LO RODRIGUEZ. Para el miércoles
29 se piensa en una REVISTA capi-
taneada por LITA CLAVER «La Ma-

fia» que con el titulo «Con maña y
a lo loco» seguro va a divertir
personal. Para los »carrozas» el 31
de agosto puede ser su gran noche
con cl »DUO DINAMICO», KARINA,
MARY SANTPERE y JOSEP GUAR-
D1OLA. Y la última verbena tendra
mucho de gala juvenil con «LA
GRANJA» y «MODESTIA APARTE».
En suma que la cosa costará la frio-
lera de 28 milloncejos dc pesetitas.
En el presupuesto hay, como es de
suponer, un dinerito para algunos
conjuntos locales y foráneos para
subir al estrado en plan de relleno.
Ya saben ¡Verbenas!

• Estan expuestos en el «BAR
DIANA'S» los magníficos TROFEOS
del TORNEO DE TENIS «PORTO-
COLOM», a disputar estos dias.

• PERE BENNASSAR, ese gran
pintor y mejor amigo, tras pintar
ese fenomenal CARTEL con motivo
del «IV TROFEU DE MALLORCA
DE VELA» (que hasta recibiti con-
gratulations de la Reina Sofía), na
confeccionado el cartel/portada de
nuestras FIRES i FESTES de SANT
AGUST1. ¡Éxito, éxito , éxito!

• La verdad es que TODO EL

MUNDO felanitxer, menos uno, vio
»RECUERDOS ESCOLARES I. ver-
sión), quc se dignd emitir T.V. FE-
LAN [TX ERA. Los comentarios en
Felanitx y sabre todo en Porto-Co-
lom han sido el pan de cada dia. Da
Ia impresión que la emisora de
BERNAT O. RICART se capta per-
fectamente a lo largo y ancho de to-
da la comarca. ¡A mejorar, si cabe,
Bernal!

• Otro de los que no se perdió
ripio del telefilm felanitxer fue el
amigo JOAN PINYA, que pasa sus
vacaciones habituales en PORTO-
COLOM, y me cuenta, que en USA
Ia crisis es también latente. Y él
conocerá el panorama, ya que vive
en la ciudad de los rascacielos o sea
NEW-YORK. Un abrazo, amigo.

• El pasado martes en PORTO-
COLOM la cosa tomaba mucha se-
riedad, tanta que hasta incluso un
nutrido grupo de «ex-PICADORES»
se reunían a manteles para CELE-
BRAR su ya clásica CENA ANUAL.
Allí no faltaron GABY, SALVATO-
RE, PEPITO, MAIKEL, TONI, JUA-
NITO MAS, XESC... etc... Todos
con sus medallas, condecoraciones,
ganadas a pulso y en buena lid. Los
años no perdonan y no puede a na-
die extrañar que algunos se presen-
taran «mutilados» o lisiados, las ba-
tallas que emprendieron hace tiem-
pos remotos no eran para menos.
Siempre queda la nostalgia v el ho-
nor del deber cumplido. ¡Orris Ka-
Pio)'!

• Explicito CARTEL el de la
FESTA a aS'ALGAR». Dinero:
PORT( Mort) COLOM.

• Pasé una noche agradable en

el »MESON LA FE» dos hombres
del fútbol, 2, ANTONIO CUENCA
( ex-a rbi tro, Clitleflador MUM E
»BIG» —RAU LL— el » .todo-terre-
no». Jaunie cuida de la «Barbacoa»
y del horno de lefia que es una ma-
ravilla para cualquier empeño. En
Ia terraza corre la brisa... Y ¡hay
ma rcha ...!

• Y a continuación algunos PRO-
YECTILES:

UNO.—(De los periódicos) El Go-
bierno no piensa dar un duro para
Ias carreteras de Baleares.

DOS.—Que además de la crisis,
los locales de PORTO-COLOM su-
fren una extremada persecución por
parte de la Guardia Civil, a tenor
de la Orden Gubernativa del Sr. Ge-
rardo Garcia. La hora del cierre es
sagrada.

TRES.—En el programa de TV-3
«LA VIDA EN UN XIP» un miem-
bro del GOB dijo que el GOVERN
BALEAR está CONTROLADO por
los CONSTRUCTORES.

y CUATRO.—Hasta el Rector de
Ia Complutense no se pierde ripio
de «CRISTAL». ¡Hay que ver!

JORDI GAVINA, sobrino

SE VENDEN 4 CHALETS
ADOSADOS en Urbanización

La Fe. Acabados.
Informes, Tels. 289790 y

757710

SE 8LQUILA PISO en-Felanitx.
Informes, Tel. 580667



Clinica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
nocron EN ()l)oNToLoGLA

PosTGRAIR7ADo EN owronoNciA - cm. N" 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30
Previa cita.
C. Miguel Bordoy, 22
	

Tel. 582623 	 FELANITX

brreIgagN

Análisis Clíniques
Joana Gardas 6rimalt

FARMACEUTICA ANALISTA

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel. (Fax) 581614

Anàlisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGOES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

Panadería Pastelería

CALA MARSAL
Pasteles todos los días

Ensaimadas rellenas y !arias por enear90

Calle A s iin e i 6 n 	 PORTO COLOM 	 Tel. 821(180

PORTO-COLOM
Casas adosadas, directamente

del constructor
146 1112 CONSTRUIDOS (TIPO DUPLEX)
3 DORMITORIOS DOBLES CON ARMARIOS
SALA COMFDOR

— DOS BAÑOS Y ASEO
COCINA CON DESPENSA

— JARDIN PRIVADO DE IIASTA 300 m2
— 1.800 m2 DE ZONA COMUN CON PISCINA

ANTENA PARABOLICA, ETC.
TODO EN PRIMERAS CALIDADES

Aproveche los precios iniciales de promoción
TELEFONOS 55 28 86 N 58 11 15

El Hotel Estoril
DE PORTO COLOM

ANUNCIA:
Que en su comedor con más de 200

plazas de capacidad, le organizamos el
banquete o fiesta que Ud. piensa ofrecer

Y nosotros le regalamos el servicio
de autobús desde Felanitx o aHorta

MENUS desde 1000 ptas.
Información: Tels. 825278 y 824701

.111••■••••••WIIIIiiia. 	

FELAN1TX

FUTRITO La inauguració oficia! e ra tercera etapa de
Cristaieria FelanitxR liSU LT A DOS:

Grupo , /1»
La Ribera, 4 -

Cons. Sitnarro Garcia, 4
Renault Felanitx, 4 - S'Ascot, 3
Muebles Ses Salines, 1 -

Cafet. Es Glop, 2
Old Stars, O - Puig Hugny, 3
Los Quemados, 0 -

Cons. Simarro Garcia, 8
Renault Felanitx, 2 -

Muebles Ses Salines, 1
upo «B»

Bar Can Blanco, 5 - Kornot's, 3
Caza Bollot's, 1 - The Paks, 17
Speed, 4 - Garbuix, 2
Banca Marx, 8 - Ja som aquí, 5
Bar Can Blanco, 0 - Tracers, 1
Es Redús I, 2 - The Paks, 12
I TROFEO CAFETERIA LLEVANT

Camareros: J. Guerrero, Pep, Flo-
rentino, J. Roig, T. Sitges, M. Tala-
vante, Marino .Eskilachi». Entrena-
dor, Guillermo Morey.

Clientes: P. Orriilo, Juan Pany-
agua, J. Córdoba, D. Díaz, Federico
v Rafael. Entrenador, J. Muñoz.

Colegiados: Kico Porras y Mayo-
ral.

Comentario. — Tarde de mucho

rel . \ ic;.,kn() cii cl camp() de Sa
donde SC CliSpUl6 Lin etleUellt11)

entre el personal de la Cafeteria Lie-
vain v los clientes. Resumiendo, tar-
de lluviosa en partido amistoso, con
trofeo donado por la Cafeteria Lle-
vant.
MARCADOR:

Nlarino qEskilachi>,
1-1, Federico
1-2, Rafael
2-2, Joan Roig
2-3, Pedro Orrillo
2-4, J. Córdoba
2-5, J. Córdoba
3-5, M. T. Urdiales
4-5, T. Sitges
5-5, Marino «Eskilachi»
6-5, T. Sitges
7-5, T. Sitges
8-5, Marino «Eskilaehi»
8-6, Pedro Orrillo
9-6, Marino «Eskilachi»

Pep «Es Murtó»

CHICO DE 24 AÑOS, con carnet de
I.", busca empleo.
Informes, Tel. 581321 de lunes a
viernes (de 9 a 13 y de 3 a 4)

SE ALQUILA PISO CENTRICO PA-
RA OFICINA 0 DESPACHO.
Informes: En esta admón.

A l'ediciú passada donarem comp-
te ais nostres lectors de
de les prcstacions de Cristalería
Felanitx amb la inclusió del presti-
giús producte SECURIT dins la
gamma de les seves manufactures,
producte per al qual l'empresa ha
efectuat una important inversió per
tal d'incorporar la Ines avançada
tecnologia italiana en el tremp
vidre.

Dimecres boi -abaixa Cristaleria
Felanitx visque un esdeveniment
memorable ja que es procedi a la
benedicció i inauguració solemne de
les noves installacions.

Per l'avinentesa es desplaçaren a
Ia nostra població el President Ca-
ñellas, el Conseller d'Industria i Co-

Sr.oliver, el conseller de Trans
ports Sr. 'Fur, el Bisbe de la Diô-
cesi Dr. Obeda i el Vicari General
Mn. Joan Bestard, que juntament
amb el parlamentari felanitxer An-
dreu Riera, el Batle Cosme Oliver i
nombroses representacions dels sec-
tors industrials, financers i socials
felanitxers, subrallaren amb la seva
presencia l'esperit de superació d'a-
questa puixant empresa.

Procedí a la benedicció de les no-
ves installacions el rector de la Par-
riiquia Mn. Miguel Serra i feren us
de la pat -aula el Director-Propietari

de Cristalería Felanitx Francesc M.
Gavin°, el Batle de Felanitx i el Pre-
sident Cafiellas.

Des d'aquestes planes ens unim al
joiús esdeveniment experimentat
pet - l'empresa Cristaleria Felanitx i
li desitjam unes immillorables pers-
pectives comercials cii aquesta no-
va singladura.

VENI)() VENTANAL 1)F,AlMI-
(lc 3.90 largo \Inv 'mien esta-

do. Precio interestinte.
Int .: C. Lepanto, 31 - l'orto Colom

TENGO PARA ALQUILAR PLANTA
BAJA en Porto-Colom, 3 habit.
Zona Cala Marsal.
Informes, Tel. 580036 o en esta
Admón.

SE LEEN LAS CARTAS
DEL TAROT

de 5 a 7 de la tarde

Informes: Llamar al 657082
(de 10 a 12 mañanas) y 163402
(de 3a 5 tardes).

SE NECESITA COCINERO/A para
restaurante cocina mallorquina.
Informes, Tel. 646224 (Daniel)



Rersianas de Alurrnnio
Color Plata. Bronce r
lacadas VarlOS colores

CiF A 07.204571
Es•re , la n • Telefono 58 03 SI

FELANITX (Mallorca)

Puertas E tensibles
Galvanfzadas y
facadas
vanos colores.

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacarlas
Manual y mandc 3

Puertas Cancela
Herb0 y Alufnali0 y
Con rnando a distancia

Puertas Basculantes
G; Ivaniradas. Ircadas
Im.tacion

myxwv
vav

MOXMA
VOW100114

CARPINTERIA METALICA
%

TALLERES
MECÁNICOS , s. a..

Mientras haya un soñador.
SI eres de los que todavia se atreven a soñar. Si te delas

!lever por el corazon y la pasion	 el nuevo Renault 19.
16 valvulas es para

Kral° Su Itnea deportiva te atrae firesfstiblemente.
Arrancas y ya sientes su fuerza Hay 140 caballos de furia
en su motor multivalvulds de 1 764 c.c

Acelerate. Acelera de 0 a 100 Km/h. en 79 seg.
Con la direccion asistida de serie y el sisterna

antibloqueo de frenos ABS en opcion. todo esta bajo tu mando.
Dentro todo es tranquilidad y contort' ordenador de a

bordo. cierre centralizado de puertas. asientos deportivos...
Todo lo que siempre sonaste.

Y mientras exista un coche como el nuevo Renault 19.
16 valvulds. alguien sonara con el Seguro

Alguien corno tu

Nuevo Renault 19 -16 Válvulas.
VEN A VEHill A

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carter Campos, Km. 05 - Tels. 581984 -581985 - 07200- FELANITX

Carretera de Feiand.g. 5 - Telefono 67393 	 07E39-CALONGE (Santanyi)

RENAULT nn WOWING, 1.0.1. emu, eif

Electrónica MOREY
Reparaciones e instalaciones urgentes
TELEVISORES
	

AUTORRADIOS
VIDEOS
	

HI-FI
ANTENAS
	

LAVADORAS, etc.

C. Sol, 3
	

'Fels. 583459 - 58158()

10	 FELANITX

Co loms a la Sala
LA FESTA DE SALGAR I LA TVF

La festa de S'Algar va set - tin exit,
mes de dues mil persones destila-
ren i ocuparen S'Algar per unes ho-
res. Sembla que S'Algar definitiva-
ment no sera urbanitzat, s'ha inelõs
clins la proposta del Catàleg d'Es-
pais Naturals.Tot i que cl PP ha vo-
tat a favor, ja anuncien la seva in-
tenció de canviar les coses, potser
en Ricci lambe pensa que en pot
treure profit. S'Algar esta salvat,
per altres animes Incas ja confabu-
len continual - amb la destrucció de
Portocolom, el Club Nautic, millor
dit, tienta sods del Club Nàutic
han reiniciat els tramits per a la
construcció ciel segons -Port Espor-
tiu. Saben que Ics aigües de Porto-
colom són mortes i que bona part
cTe culpa es del Primer Port Espor-
tiu, pet-6 res.els atura. L'Ajuntament

. va fer molta via a donar als medis
de comunicació la noticia de la con-
cessió per part de la Comunitat Eu-
ropea de dues banderes blaves per
a les platges de Cala Ferrera i Cala
Marçal, però han tengut prou es-
ment de difondre la concessió de la
bandera vermella per a Portocolom.
Dins el Port no es poden banyar i
encara volen afegir mes al banyat
amb ales ports esportius. Ara que
hem acabat de reivindicar S'Algar,
Sa Punta i Es Camp Roig, ara po-
dem començar a fer passes per atu-
rar el Segon Port Esportiu. De totes
maneres volem agrair públicament
a tots el que han fet poSsible
festa de dissabte la seva coliabora-
citi i a tots les assiStehts la seva pre-
sencia. A tots moltes 'grades.

I ara tornem a la Televisió Fela-
nitxera, aquest escrit el fe-
rem com a contesta a la mateixa,
amb el prec de la seva emissió a
través de les seves ones.

Senyor Director de la TVF, se-
gons es va clespendre de la carta
del Sr. Miguel Julia i del comunicat
emes per vosaltres cija 12 de juliol
passat, donareu cabuda dins la vos-
tra programació a les nostres con-
sideracions del dissabte dia 7 de ju-
liol, fetes al setmanari FELANITX.

1.—Sembla que es el Sr. Miguel
Julia qui decideix a qui han d'en-
trevistar, o al manco això es des-
pren de la seva carta i té molta raó
que mai hem demanat poder repli-
car a segons quines intervencions.
Gracies per la convidada, ha estat
un error per part nostra no fer-ho,
d'ara enclavant no passeu ansia que
per nosaltres no estarà.

2.—No entenem que ens dedicas-
siu a la TVF prop d'un quart d'ho-

ra la setmana passada, quart ell
III'S WIN'S, heu ignorat la nostra

presencia, en no ser per desqualifi-
car-la o einetre judicis dc alor del
tot tendenciosos. A la Harp disser-
tack') del locutor, que semblava Feia
seves les paraules de la Direcció, no
‘'arein x -eure que s'intentas tan t sols
rebatre els nostres arguments de
que la TVF només clena la versió ofi-
cial dels fets, potser també sigui
perquè nosaltres no els lliuram
tre versiti? Ho dubtarn, per posar
un exemple fresc direm que la nos-
tra festa de S'Algar que estava anun-
ciada per tot arreu, la TVF ni ha
rnotat que s'hagués de fer, en eau-
vi els actes oficials dc les testes del
Port que encara no estaven anun-
ciats, la TVF en va fer una bona
relació. És que nomes feis propa-
ganda del que us fan arribar?

3.—Una afirmació que ens va sor-
prendre moltissim va ser: «...treim
a Ilum de les Plenàries, els moments
que más solen interessar a la ma-
joria...». 0 sigui que vosaltres,
abans d'emetre les Plenàries, que
per cert no recordam que n'hageu
emesa cap, ja sabeu el que més in-
teressa a la majoria. Això, si té re-
lack') amb la política municipal i la
majoria d'aquests moments, us de-
veu referir quan parlau de majoria
als del pp, per tant queda clar per-
que la TVF emet els seus comuni-
cats oficials i com diguerem i man-
tenim, feis de portaveu i nomes do-
nau la versió oficial dels fets.

4.—Referint-vos a nosaltres digué-
reu que «...no tenim cap gana de
seguir el joc a cap partit politic que
mos vengui amb embulls...». Al llarg
de tres anys que tenim representa-
ció a l'Ajuntament, no hem embu-
Hat res, ans al contrari, hem acla-
rit moltes coses que els felanitxers
de totes les ideologies o sense cap
ignoraven. I perquè ho cregueu vo-
lem aclarir el que dijous passat di-
guéreu per embullar als telespecta-
dors dc TVF. Diguéreu que la TVF:
«...no ha d'agrair res a aquest Ajun-
tament, del que fins ara no ha re-
but ni un centim..., al marge de les
«estampes felanitxeres» per la qual
es reb una ajuda de 200.000 ptes...
i que res te que veure amb TVF».
Aquestes afirmacions que anaven
remarcades amb el to de veu, són
totalment fakes i ho documenta-
rem amb les relacions anuals que
envia l'Ajuntamcnt a Hisenda.

Abans que la TVF fes «Estampes
Felanitxeres» el Sr. Gabriel Bennas-
ser feia una filmació anual en su-
per 8 que es (leia «De Sant Agustí a
Sant Agustí» que lliurava a la Fun-
dació Mossèn Cosme Sauça, l'Ajun-
tament pagava el material a aquest

Senyor i res més. El clarrer uuiy que
va fer la filmaciú va ser l'anv 1984 i
I 'Ajuntament I i paga el material qtre
va pujar a 45.000 pies. Essent Re-
gidor de Cultura l'actual Bat te Sr.
Cosme Oliver, rally 1985 la TVF re-
bé l'encarrec de fer el mateix que
feia el Sr. Bennasser, sense notifi-
car-ho a aquest, arribant-se a Sant
Agustí amb dues filmacions. Arri-
bats a aquest punt el Sr. Bennasser
abandona la seva tasca desinteres-
sacla i de Ilavors ença el Sr. Bernat
Obrador ha rebut els següents pa-
gaments: 1986, 200.000 ptes. per la
filmació del Centenari de Felanitx.
1987, 98.000 ptes., filmació i mun-
tatge d'«Estampes Felanitxeres»,
100.000 ptes., subvenció a TVF. 1988,
221.760 ptcs., filmació i muntatge
cl'«Estampes Felanitxereso. 1989,
199.000 ptes., filmació i muntatge
d'«Estampes Felanitxeres». Tot això
puja a 719.760 ptes., de les quals
100.000 ptes. són en concepte de
subvenció o sigui 10.000.000 de cèn-
tims directament a la TVF i la res-
ta, segons deis vosaltres, no té res a
veure amb la TVF, però ho cobra el

seu director. Cum es Veil, per Es-
tampes Felanitxeres espavava
100.000 pes. i altres 100.000 cle sub-
•enci(), clesprs i casualment Fatty

que Colonis a la Sala comenci a
destapar lavoritismes, s'unifica el
concepte de subvenció i Estampes
Felanitxeres en un sol que puja a
200.000 pies. aproximadament.

I res més, nosaltres no donam per
acabada la nostra disertaciú i acla-
riment sobre la TVF, perquè malau-
radament suposam que seguireu
pant la versió oficial dels fets, o si-
gui la del PP. No són ànims de po-
lemica, són ganes de que tothom sa-
piga quin és cl seu lloc, no ens pre-
OCUpa gens 	 vost ra ideologia
es manifesti dins la prograrnaciú, cl
que ens preocupa es que no recone-
gueu el que es evident.

Moltes gracies per dedicar-nos
tant dc temps.

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, 1.a linea, 3 dormito-
rios, baño, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643




