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SALUTACIÓ
D'ença que l'home se va vcure obligat a fer feina per viure,

va sentir la necessitat de fer festa. Perquè la feina doni els seus
fruits més positius, s'ha d'alternar amb un oci organitzat de ma-
nera intelligent.

A Felanitx, el cicle de festes d'estiu s'obri. a S'Horta'pel maig
i e tanca a Cas Concos pel setembre, i les festes de Sant Agustí
en marquen el moment culminant.

Segurament, les nostres festes tradicionals demanen una re-
visió i una renovació que ja hauríem volgut per enguany. Raons
de pressupost i de temps han impedit elaborar un programa més
original i atractiu.

Així i tot, confiam que en les d'enguany hi trobareu aquella
alegria que no sol faltar mai a les de cada any.

A . tots, felanitxers i visitants, molts d'anys.

Miguel Riera i Nadal
Batle de Felanitx

Variacions al programa de testes
— EL GLOBUS de «SA NOSTRA» que havia d'actuar dissab-

te dia 31 d'agost, a les 17,30 h., ho farà avui dissabte dia 24, a les
18,30, al Torrentó, a la menjada de meló.

— L'exhibició d'aeromodelisme que s'havia de fer a Son
Suau, es fara. a Son Mesquidassa.

Programa oficiós de les festes de
Sant Agustí 1991

DISSABTE, DIA 24
A les 6'30 (sí, del matí). Concurs de caça amb cans eivissencs.
A les 17'00. Segueix el Torneig d'escacs Ciutat de Felanitx, pels qui

tenguin el rei viu.
A les 16'30. A la plaça de Ses Palmeres, Carrera ciclista Circuit Urbà,

categories alevins i infantils. Sortida al passeig d'Ernest Mestre amb el
següent recorregut: Plaça de Ses Palmeres, carrers del 31 de Març, Nuno
Sanç, Horts, Maria. Aguiló i altra vegada al passeig. Tot seguit, circuit Fe-
lanitx-Cas Concos, categories aficionats, cadets i veterans. Sortida del pas-
seig d'Ernest Mestre, carrers de Campos, Santueri, Santanyí, carreró Llarg,
Cas Concos, carretera de Cas Concos a Felanitx, carrer de Jaume I, Sa
Font, Nuno Sanç, Horts, Maria Aguiló i altra vegada al passeig.

A les 17'30. Entrenament per a la pujada de cotxes a Sant Salvador,
A les 18'00. Tornem-hi a Ses Palmeres. Amollada de coloms (gènere

«Columba», no ho confongueu) per donar el sus a la Passejada Ciclista,
sense fues, amb arribada al camp de futbol d'Es Torrentó. Hi haura meló
i síndria per a tothom, tirada de passetja a una diana, espectacle de «El
hombre bala» a came dels «Hermanos Llonovoy» i dutxa voluntaria per
als qui vulguin llevar-se els regalims de síndria amb la manega d'apagar
foc dels bombers. Exhibició de globus d'aquests de volar la gent.

A les 23'00. Verbena al Parc Municipal a càrrec de: Carlos Mata, «La
Banda Blanca», «Gran Orquesta Casino», «Jóvenes en la noche» i «Bur-
bon Gratis». S'aconsella anar ben preparat de mocadors.

DIUMENGE, DIA 25
A les 10'00 hores. Pujada de cotxes de carreres a Sant Salvador a

càrrec de l'Escuderia Drac.
A les 1500. «Tiro al pichón» (no sabem quê cosa es i esperam que

no sigui res greu).

(Passa a la pàg. 7)
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abonaments ila institució familiar
Una de les innovacions observa-

des a les festes de Sant Agustí d'en-
guany es la unificació dels preus
dels abonaments de les verbenes. Es
a dir, que han desaparegut les dife-
rències de preu per raó de sexe i
d'estat civil. Crec que el fet, insig-
nificant en aparença, es tot un testi-
moni de l'evolució de les idees i de
la societat. Per això, no em sé estar
de fer aquest comentari.

Que els abonaments de dona val-
guen igual que els d'home es una
conseqüência del procés d'equipara-
ció sexual que esta a punt de consu-
mar-se en la nostra societat. Abans
se devia suposar que la dona tenia
un poder adquisitiu inferior al de
l'home. Avui, el sexe, com a coefi-
cient del poder adquisitiu d'un indi-
vidu ja no compta.

La qüestió del 'matrimoni ja es
més complexa. No sé quina raó de-
via moure els organitzadors d'an-
tany a beneficiar econòmicament la
sagrada institució matrimonial en
un ambit tan frivol com el de les
verbenes, per altra banda tan mal
mirades des del sector eclesiàstic.
Fos quina en fos, la causa, si en-
guany ha desaparegut l'abonament
de matrimoni, el fet constitueix un
símptoma de la crisi de la institu-
ció.

Però també hi pot haver una raó
d'ordre pràctic: suprimint l'abona-
ment de matrimoni, els responsa-
bles s'han evitat haver-se d'encarar
amb una casuística d'aplicació difí-
cil. M'explicaré:

Abans sabíem be quan una pare-

A finals de la sctmana passada
queda concretat que hi hauria no-
villada per Sant Agustí. Aquest com-
ponent festiu de tradició centenaria
a Felanitx que queda trencat l'any
passat degut a l'estat ruinos de la
plaça de toros, no sembla que es
vulgui resignar a desaparèixer i són
molts els sectors felanitxers que re-
clamen una solució a la situacio, i la
restauració de la cursa de braus.

Enguany per part dels germans
Obrador-Rosselló s'havia fet un in-
tent dirigit a dur una plaga portàtil
de la peninsula per?), un cop expe-
rimentada a Inca, sembla que pel
seu elevat cost, es desistí de dur-lo
a terme.

Ara a darrera hora i gracies a la
collaboració entre els germans Obra-
dor i el torero pollencí Gabriel Na-
dal i el recolzament de la penya El

lla eren casats i quan no ho eren.
Certament, se podia plantejar qual-
que cas dubtós. Així un se podia de-
manar si la bonificació concedida al
matrimoni en general era aplicable
al matrimoni secret, que pot esser
valid i licit. M'inclin a pensar que
no perquè n'hauria contradit l'essèn-
cia i els fins. Crec, en canvi, que
s'havia d'atorgar al putatiu (que no
es allà que podríeu pensar), ja que
aquest matrimoni produeix tots els
efectes que beneficien la part que
ha obrat de bona fe i la prole. Més
dubtós era el cas del matrimoni no
consumat, dissoluble en algunes cir-

cumstàncies. Per?) tots aquests casos
eren excepcionalíssims i possible-

._ ment no se'n va presentar cap en
tota la história de les verbenes.

Avui, en canvi, et pots trobar amb
casos conflictius a cada passa. Per
posar només uns exemples: ¿Poden
entrar a la verbena amb abonament
de matrimoni, les parelles que, es-
sent batiades, només hagin contret
matrimoni civil? ¿I els separats que
s'han tornat casar? ¿I els divorciats
que continuen veren.t-se de tant en
tant? ¿I els capellans casats? ¿I els
qui han contret matrimoni valid se-
gons una llei estrangera pert, no se-
gons la d'aquí? ¿I les parelles homo-
sexuals? Situacions totes en quê ens
trobam cada dia.

Tots aquests problemes s'han eli-
minat d'un ventall. Per això, felici-
tem els organitzadors de les verbe-
nes pel seu sentit pràctic i el seu
procedir expeditiu.

Una igualitaria

Coso, es farà possible una novilla-
da. Aquesta sera a una plaça portà-
til que fou estrenada recentment a
Alaró, que es muntarà a uns ter-
renys municipals de la carretera de
Porreres.

Sembla que els 4 braus s'han ad-
quirits a la ramaderia de D. Juan
Montoliu, de Castelló i que el
seu pes rondeja els 200 quilos.

Quan al cartell, estarà integrat pel
torero Gabriel Nadal i el noviller Mi- ■
guel Angel Puertas, de 16 anys, una
de les més fermes promeses d'a-
quest art tan exposat. La plaça té
una rotllana de 31 m. de diàmetre
—major que la de «La Macarena»--
disposa de carreró i té una cabuda
per a 1.500 persones.

La cursa començarà a les 6'30 en
punt de l'horabaixa.

Hi haurà novillada
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Diu. 25 St. Lluis de França
Dill. 26 St. Cesani d'Arles
Dim. 27 Sta. IVEmica
Dim. 28 St. Agusti
Dij. 29 Martiri de St. Joan

bap.
Div. 30 St. Aclaute
Dis. 31 St. Ramon Nonat

LLUNA

Lluna plena dia 25

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 11

Palma - Felanitx des de Vesta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19.30
h. Diumenges j festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 1415, 17 i
2030 h. Diumenges, a les 7, 9,
12'30, 15'30, 17 i 20'30 h.

Portocolom-Felanitx: Dies lei-
ners, a les 7'30, 930, 12'30, 14'45,
1730 i 21 h. Diumenges, a les
730, 930, 13, 16, 1815 i 21 h.

Felanitx - Cala d'Or: A !es 630
excepte dissabtes. DillMerigCS a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx:A les 1830
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:

Gayk-Melis
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Amparo Trueba
Amparn Trueba
Cat. Ticoulat
Gayb..Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

531715 - 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
13oxnbers 	 581717,
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

FELANITX

CONTESTA AL
SR. BARTOMEU OBRADOR

Benvolgut senyor Director:
Li prcg que teni.mi la gentilesa de

donar cabuda a la seeció dc cartes,
a la present, amb la qual vull con-
testar la del Sr. Bartomeu Obrador
de la setmana passada.

No pens cntrar en la qiiestió
roportunitat ni la justificació de la
carta del Sr. Valverde. Ell es ma-
nifesta entorn un assumpte d'inte-
rès públic, sobre cl qual, com mem-
bre d'una comunitat s'hi podia ma-
nifestar ben lliurement.

El Sr. Bartomeu Obrador, que es
regidor de l'Ajuntament i n'era part
de l'organització de S'Algarroc, en
el seu escrit i de la manera riles 2ra-
tuïta, fa uns retrets i emet uns ju-
(lids de valor entorn a la persona
del Sr. Valverde que són totalment
repugnants. L'afirmació de que el
Sr. Valverde «és la primera vegada
en la seva vida que es manifesta en
contra de res relacionat amb la vida
ciutadana» es molt temeraria i jo
gosaria inclús de titllar-la de falsa i
quan es refercix a la cultura i a la
«preocupació de viure en societat»
de l'esmentat senyor, jo li voldria
demanar a quina cultura i societat
es refer-6x, ¿a la seva? Perquè sem-
bla que pel Sr. Obrador nomes exis-
teix una. «cultura» i una «societat»
que són les pròpies, fora les quals
només impera la tenebra més espan-
tosa.

Quant al fragment del poema que
desvetlla, crec que el se podria apli-
car a cil mateix i a la seva circums-
tancia personal i política. Li escau
que ni pintat. No entenc que vulgui
acusar al Sr. Valverde de no enten-
dre cl poema, quan per la ales ele-
mental deducció es collegeix que
ell esta a mil anys llum d'entendre'l,
perquè, si més no, amb la seva ma-
nera de procedir, ho demostra.

Els qui ocupen un Hoc de respon- .

sabilitat dins qualsevol de les ins-
tancies de govern, el primer que
haurien d'apendre es a controlar les
seves reaccions i acceptar amb natu-
ralitat les critiques dels ciutadans,
malgrat aquestes siguin poc oportu-
nes o semblin actinic tendencioses.
Les opinions es poden contrastar
amb opinions, però mai no sera ho-
nest voler desqualificar l'oponent
amb alusions personals alienes al
tema debatut.

Res mes Sr. Director, només he
\ ulgut denunciar amb aquestes rat-
Iles una tàctica diar2ctica que m'ha
semblat vergonyosa.

Joan Barben i

Benvolgut Tomcu:
Ja es ben cert allò que diuen

«Qui té sa coa de palla, aviat se
l'encén!». Escric una carta per dei-
xar constancia pública d'ailà que jo
trob que és una errada i evitar la
seva repetició i obtenc com a res-
posta una lletania de desqualifica-
cions personals i no se si qualque
insult (ara ja no es necessari que
faci res per dissimular les limita-

dons de les meves capacitats lecto-
res i de comprensió: el Sr. Obrador
ha cstat indiscret a bastament corn
per descobrir-ho a les tote:, que hi
farem). Em sembla perõ que no
!Chi havia per tant ja que, corn el
meu agraviat fa pales a la seva aira-
cia resposta, no tenc cap projecciú
pública (segons ell, nomes me mir
el llombrígol adds i ara; per comp-
tes de fer-ho setmana si i d'altra
també, dic jo, com fan d'altres) i
per con;egilent no te gens d' in ci -
dència una «bufada» meva. El mal
es que quan «bitten els qui estan
els Organs dc govern de qualque ad-
ministració pública, ens cos!ipam
tots.• Per aix::) i per inirar d'estal-
viar-nos etxems vaig escriure la
carta.

Antes d'anar a les puntualitza-
cions que motiven aquesta d'ara,
convé deixar clan que no vull entrar
en cl joc de les clesqualificacions
personals per educació i perque es
massa fàcil i no per falta d'ar-
guments (malgrat les limitacions
abans esmentades). Per si un cas,
un exemple: el Sr. Obrador usa en
Ia seva carta consideracions que te-
nen a veure amb la genètica de
poblacions; que jo me'n recordi
aquestes consideracions només les
empren cl bi3legs, els metges, els
menescals i, per raons ben dife-
rents, els feixistes. Com que he vist
,nolts d'anys al Sr. Obrador per
l'Escola d'Arquitectura de Barcelo-
na (jo n'era professor), no dec anar
crrat si em pens que no es ni bis-
leg ni metge ni mencscal. En tenc
niés d'arguments consemblants, pe-
rO ja lie dit que en pens d'ells.

Anem, iclà a les puntualitzacions.
Primera, inexactitud per inexacti-
tud, efectivament vaig amenaçar
amb una denúncia, pet-6 després de
la resposta entre indiferent i foteta
de I'organitza .dor al comentari que
li vaig fer sobre el volum ciels apa-
rells; per altra banda es obvi que
no podia xerrar en veu baixa si vo-
lia que em sentis. Segona, ri-oc
no es comparable a una verbena, ja
que es tracta d'una festeta particu-
lar d'un grup politic, per més que
aquest grup o partit tengui la res-
pcnsabilitat de l'àrea de cultura de
l'Ajuntament, i si es una festa par-
ticular, no hi ha cap raó per fer la
guitza als que no hi vulguin parti-
cipar llevat, esta ciar, de raons ge-
nètiques. En definitiva, tot s'arre-
glava baixant el volum dels equips
de so.,

Veig, per altra banda, que el
Sr. Obrador esta terriblement preo-
cupat per la meva manca de com-
postura davant la societat en la que
vise i així mateix troba que hauria
de fer un poc més de vida social
(«viure en societat»; és el mateix?).
Jo crec que —a part de no molestar
als altres— la millor aportació que
puc fer a aquesta societat en la que
vise és exercir amb dignitat, com-

petència,  serietat, honestetat i dedi-
cació la rneva professiú; per aim)
em vaig preparar tot usant els re-
cursos que aquesta societat —gene-
rosament— va posar al meu abast.
No es cap secret que en aquest
exercici professional hi concentr els
meus esforços, i gent infinitamcnt
més qualificada que el Sr. Obrador
han trobat encara troben— que
el que he llegit, escrit i fet fins ara
ern qualifiquen d'all ) minor per a

aquesta feina, que faig sense man-
garrufes ni embuts. Cadascú que
Ilcgesqui i interpret coin prn2ui
aquestes afirmacions, peli se ( - err
que .;om molts als qui —per raons
ben diverses— ens agradaria veu-
re'l lent el mateix.

FinAmcnt, to: i ser —segons l'ai-
rat replicant— de dretes i reaccio-
nari, crec indispensable reproduïr
íntegrament tot cl poema que es-
ment a la primera carta, ja que
trob que —curiosament— en el pro-
ces de completar-lo s'ha deixat mes
d'un vers significatiu (els que estan
en cursiva):

De vegades és necessari i fory5s
que (Hz home mori per zni poble,
però niai no ha de morir to un

poble
per un home sol:
recorda sempre això Sepharad.
Fes que siguin scgurs els ponts

del dialeg
i mira de comprendre i e3timar
les raons i les parles diverses

dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc a poc

en els sembrats
i l'aire passi coin una estesa ma
suait i molt benigna danzunt els

amples camps.
Que Seplzarad visqui eternament
en l'ordre i en la pau, en el treball,
cm la dificil i inerescmla
llibertat.

Jo se cert que l'he ents, el vaig
llegir i entendre possiblement —no-
riles que hagi estat un ipoc tarda—
molt abans que el Sr. Obrador
aprengués de Ilegir.

No vull abusar més de la teva
arnabilitat. Acab i it.u1i de bon-
de-veres, no tornare insistir sobre
aquest tema, per grossos i gruixats
que puguin ser els insults i/o des-
qualificacions. Però, si la meva fei-
na em deixa temps, seguiré opinant
sobre allò que sigui opinable, ho di-
gui qui ho digui i ho faci qui ho
faci: es tracta d'un simple i planei -

ús d'alh que en diuen Ilibertat d'ex-
pressió. Com també seguiré venint
a Portocolom sempre que pugui i
Nnlgui sense comunicar-ho al senyor
Obrador i Adrover, Bartomeu.

Atentament,
Llorenç Valverde

Portocolom, 17 d'agost de 1991.
P.S.: Per cert.: Bones testes
a tothom!

A COLOMS A LA SALA
Sr. Director, li agrairietn fort

ferm que insertas aquesta carta
dins les pagines del seu apreciat
Setmanari:

Cotoms a la Ya'a
Estimats conciutadans:
Ens ha estr. ny-at molt, una vega-

da que hem vist la vostra presenta-
66 del Programa Oficiós de les Fes-
tes d'enguany del nostre benvolgut
i estimat pubic, que una gent tan
preparada intellectualment com sou
vosaltres, no sapigueu que cosa és
uns (Ids actes inclosos dins el pro-
grama de la confecció del qual vos
en leis responsables. Es tracta, com
¡a haureu ensumat de la «Tirada de•
Pichón».

Vos direm que l'expressió, tal
com sona, ja és prou explicativa,
demostrativa i definitòria del que
pot esser l'acte en si, i que no es
qiiestiú de rompre-se cap tros de

(Passa a la payina .7)
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cervellera per endevinar, o al man-
co entreveure, quina cosa es això.
Ara be, lo que en un principi pot
pareixer clar per uns, uns altres,
per diverses raons, ho poden tenir
embullat. Per tant creim positiu
aprofitar l'avinentesa per explicar
quina cosa ús aquesta.

Vos volem informar, en primer
lloc, que el terme que vosaltres em-
prau, «Tiro de Pichón» esta tècnica-
ment mal dit, si ens hagueseu con-
sultat potser que a l'hora d'ara no
estassiu a les fosques. Dones el nom
de l'acte-competició que nosaltres
organitzam, segons la Federació Es-
panyola de Caça i el Conseil Supe-
rior d'Esports, que són qui regulen
legalment aqueix esport, es el de
«Tirada de Palomas Zuritas», dins
de la secció «Lanzadas por Colom-
baires»; traduim: «Tirada de Co-
loms de raça Zurita, amollats per
colombaires». A que ara ja sabeu
un poquet mes de lo que es tracta.
Ho veis, no dubtam ni per un mo-
ment de la vostra capacitat d'ente-
niment. Si encara no ha quedat
clar, ho volem posar tot dc la nos-
tra part i aqui va, en síntesis, la
descripció que de tal activitat es-
portiva ens dóna el Conseil Supe-
rior d'Esports:

Ës una competició entre un home
un altre home, el tirador i el co-

lombaire, mitjançant l'intervenció
d'un colom de raça Zurita, criat ex-
pressament per aquesta finalitat.
La missió del colombaire es la de
llençar el colom, i la del tirador la
d'abatir-lo mitjançant l'escopeta que
porta. El colombaire intenta, pels
seus mitjans que no li abatin el - co-
lom que amolla, i el tirador, com es
obvi, intenta abatir-lo. Entre els ti-
radors guanya cl que més coloms,
dintre dels reglementats, ha abatut
i entre els colombaires aquell a qui
manco n'hi han abatut. Això se ce-
lebra a fora vila, a un camp prepa-
rat a tal efecte, dins una normativa
reglamentada que creim que ara no
ve al cas exposar per no fer-nos pe-
sats.

Com podeu veure, els tirs no van
per voltros. Creim que així no po-
deu tenir cap dubte de quina cosa
es aquesta. Però encara podem fer
mes per voltros i remetre-vos a les
pantallcs de la TVF, que inclourà
dins la seva programació un repor-
tatgc de la tirada en qiicstió, i corn
cliven els espanyols, que una imatge
val més que mil paraules, tcndreu
imatges a rompre per entendre per-
fectament quina cosa es aquesta.

No cal dir que aqueix reportatge, a
más de per curiositat pel poble, el
fZ.Tem enguany expressament per
voltros.

Ja ho veis, estam a la vostra dis-
posició p e r aclarir gustosament
qualsevol dubte que pogueu tenir
en lo que fa al món de la caça. Un
món fortament arrclat dins la nos-
tra comunitat i que noltros, com en-
titat representativa, procuram trac-
tar així com mos pensam que es
mereix, i això és, amb respecte.

Cordialment.
L'ASSOCIACIO DE CAÇADORS
DE FELANITX

ELS CONTRACTES
Sr. Director
Vos agrairiem que publicassiu la

riostra carta. Gracics.
Hi ha molta gent que ens ha de-

manat si nosaltres organitzàvem les
festes d'enguany i creim oportú -fer
aquest aclariment.

Sí, varem realitzar la illuminació -
' de la Trobada de Balls Folklòrics
de les festes de Santa Margalida,
Ia qual ens va encomanar el Sr. Ju-
lia, organitzador de la trobada.
Així mateix la regidora de Coloms
a la Sala, Maria Obrador, ens va
encomanar la realització de la ver-
bena del Moll i del Sopar a Penyes,
dins el programa de festes del Port.

I també varem presentar un pres-
supost per a realitzar les verbencs
de Felanitx - al regidor encarregat
d'aquesta feina Sr. Joan Caldentey,
del PSOE, i ens va dir que ell ja en
tenia •d'altres i que el criteri que
l'havia guiat per convidar a les cm-
1)1 eses a presentar pressuposts ha-
via estat el tamany dels anuncis
d'aquestes empreses a la guia de
telèfon «Pagines grogues», i com
que nosaltres no hi sortim no ens
havia dit res.

Entre d'altres coses, també ens
va dir que considerava que la nos-
tra empresa no tenia capacitat per
organitzar aquestes festes i, per
això, s'havia posat en contacte amb
aquests senyors de Ciutat.

Be, el que volem deixar clar es
que la nostra empresa no té res
que veure amb l'organització de les
verbenes d'enguany i no sabrem
mai si el nostre error ha estat no
aparèixer a la guia de telèfons «Pa-
gines grogues» o el no dur corbata,
o si es perquè no donam comissió.

Espectacles S tge, S.L.
Pere Oliver Soler

VENDO CHALET en Porto-Colom,
4 dormitorios, 2 baños, garaje y
jardín. 17 millones.
Informes, Tel. 824769.

MV GREENPEACE, Golf Pèrsic,
16 d'agost.—La preparació d'un llarg
viatge al Golf Pèrsic en un vaixell
de Greenpeace ha tingut els lectors
cl'«Articles d'oferta» abandonats a la
seva sort o dissort durant dos me-
sos. Ara, quan el viatge ja rutila, •
l'enyorança obliga a compartir aven-
tures i coneixences amb amics, tam-
he perseguidors d'Itaca.

L'objectiu del projecte dc Green-
peace a l'arca del Golf Persic es ava-
luar l'impacte ecol6gic (inclosa l'es-
pècie humana) de la guerra del Golf,
a fi de transmetre el missatge se-
güent: aquesta guerra ha estat una
equivocació. El preu de recuperar la
sobirania de Kuwait per la via belli-
ca ha estat massa elevat per als pro-
pis kuwaitians, per als iraquians,
per a la resta dels estats de l'Orient
Mitjà i per a tot el món. Natural-
ment, partim de la bestiesa inicial
d'envair Kuwait per fer pujar el pe-
troli. Els resultats previs a l'expe-
dició i les primeres observacions so-
bre el terreny, en conjunt, assusten
el más plantat. Els lectors trobaran
més informació a través dels diver-
sos mitjans de comunicació.

Es obvi que finteres del viatge té
altres vessants al marge de l'ecolò-
gica. Sense anar mes lluny, la prò-
pia estança a bord d'un vaixell rela-
tivament petit durant dos mesos
amb gent de molts països. Calor in-
suportable, feina, austeritat, vius
amb l'ús de l'aigua, tot en angles...
La miserable condició humana et re-
peteix aquestes qüestions, malgrat
els propòsits siguin grans i quixotes
cos. Per primera vegada, adéu ver-
benes.

Sobre el món islarnic, una prime-
ra observació és la radical divisió
entre petro-rics i pobres. L'onada
de fonamentalisme que tant assusta
als països occidentals es una reac-
ció dels pobres contra els petro-rics
i els costums occidentals que han
importat. Nomes indirectament va
dirigida a Occident. Els petro-rics
han adquirit els nostres pitjors cos-
turns i els han trasllaciat a una co-
munitat cultural molt diferent. Els
pebres han recuperat el missatge
(Pausteritat del llibre sagrat i comba-
ten el matcrialisme i el luxe. Per
aix6 Occident se sent acusat. Tot
fent això, ha retrobat tambe altres
estrictes normes islamiques absolu-
tament fora de lloc. La situació de
les dones és inqualificable. Per cert,
fins avui mateix a bord tots ana-
vem vestits amb calçons llargs i el
cos cobert, les dones, a més, porta-
ven manega llarga. Tenim un equip

de científics saudites a bord i no es
qüestió d'ofendre'ls. A partir d'avui.
mar endins, tots els homes anam en
calçons culls. Ells també. S'aturen
cinc vegacles al dia a resar.

Durant bores i hores, dies i dies
i alguna nit, hem Murat una batalla
molt particular amb totes les  bu-
rocràcies medievais de Bahrein i
d'Aràbia Saudita. El concepte d'or-
ganització no-governamental no exis-
teix j, això, combinat amb l'escala
d'un vaixell que no compra ni ven
res, té el cor glaçat als funcionaris
i alts càrrecs saudites. A Ines, la
pressió que reben de les forces al-
mades dels Estats Units no els deixa
dormir. Hem hagut de negociar per-
missos amb els ministeris d'agricul-
tura, informació, defensa i exteriors,
amb una agència de medi ambient i
una de meteorologia, amb duanes i
immigració i, també, autoritats por-
tuàries i guardia costera. Prèvia-
ment, hem hagut d'aconseguir els
visats per poder entrar al país. Tot
sigui per democratitzar les relacions
internacionals.

El passat dia 14 d'agost, al port
d'Al Jubarl,.l'arem veure una prime-_._
ra mostra del desastre. El cel, du-
rant tot el dia, va ser de color gris
brut. Un cel tapat sense boira ni
nuvols. La temperatura es va reduir
ben be 5 6 6 graus. Al Jubarl esta a
más de 200 Km. en línia recta del
lloc on cremen els pous de petroli
de Kuwait.

Salut.
Nicolau Barceló

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PRECIO INTERESANTE
Facilidades

Tel. 824(83

VENC UNA CASA DE CAMP, a Son
Macia, amb 3.000 m2 de terreny i
corrent elèctrica.
Informes: Tel. 824884 ,

SE ARREGLAN PALMERAS.
Informes, Tel. 583378.

SE VENDE COCIIERIA EN POR-
TOCOLOM.
Informes, Tel. 296310.

articles d'oferta

UrROE mores I

Pompas Fúnebres Felanitx, C. B.
Comunica al público en general sus

teléfonos:

En Felanitx, 500448, 501144 FAX. 827122
En Porto Colom, 824740

Disculpen las molestias

Electrtinica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonia y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, 6
	

Tel. 827265



informació

El Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Que en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organiza-
mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701

Venta de carne de
toro de lidia

después de la corrida

en la fábrica de
EMBUTIDOS BLANCO

Calle la Estrella
(frente a la discotcca)
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Exposicions
Ahir divendres, despres del pregó

de testes que havia de pronunciar
Nadal Baile, s'havien d'inaugurar
una partida d'exposicions a les dife-
rents sales de la població. Així a la
Casa de Cultura n'hi restaran mun-
tades dues, una, «Nou vitrall», de
vidrieria emplomada, que es itine-
rant i que mostra l'obra de deu ar-
tistes-artesans d'aquesta bella espe-
cialitat, i una de brodats manor-
quins que ha duit a bon terme la
Llar de la Tercera Edat, on es podrà.
admirar una selecció de peces orna-
mentades amb aquesta labor espe-
eifica.

Per altra banda, a Call Vermeil, el
nostre paisa Jaume Prohens presen-
ta una concede) de dibuixos sota el
títol de «Papers» i a la sala de Sa
Nostra l'aquarellista Benjamin
Smith, up assidu d'aquesta plaça
que ara feia temps que no exposava
aquí, ens mostrara els seus darrers
olis, aquarelles i dibuixos, amb te-
mes de Felanitx, Portocolom i d'al-
tres indrets de Mallorca. I per úl-
tim, ia galeria Arts Raval se suma
a la festa amb una collectiva de pin-
tura i ceramica.

Un nou Ilibre del Pare Prohens
Pe! proper dijous dia 2 9 . a les

2030, a la Casa de Cultura i clins el
programa de les festes de Sant
Agustí, es prevista la presentació
d'un nou Iltbre de poemes del nos-
Ire paisà el P. Jaume Prohens.
Aquest recull es titula «Santueri.
la seva presentació sera a carrec del
P. Antoni Oliver Monserrat, C.R.

S'incendià un iot en aigües del
Port

Divendres de la setmana passada,
entrada de fosca es declara un in-
cendi a bord d'un iot que estava an-
corat a la zona de la Bassa Nova del
Port. En breus moments l'incendi
assolí proporcions catastrèfiques i
tanta sort que els tripulans, una pa-
rella amb un fill, abandonaren im-
mediatament la nau amb el bot sal-
vavides.

Ben aviat rebenta una bombona
de gas buta i cl dipòsit de combus-
tible j en poc moments l'embarca-
ció es convertí en una torxa impres-
sionant.

Malgrat que acudiren a l'indret
efectius del centre de bombers, l'u-

•bicació del iot en mig de mar feu
impossible tot intent de sufocar

i aquest persistí fins que que-

(la res per cremar, davant l'espant
i impotencia d'una multitud dc gent
que gairebé de tota la ribera del
Port fou testimoni del sinistre.
. Els tripulants de l'embarcació,

tot i que sortiren illesos de l'afer,
es quedaren nomes amb la poca ro-
ba que cluien posada.

A l'hora dc redactar aquesta nota
no s'havia cscatit quina havia estat
Ia causa de l'incencli.

Circuit cicloturfstic de la Tercera
Edat de la Comarca de Migjorn

Dimarts dia 27 d'agost, sortida a
les 10 de la plaça d'Espanya i arri-
bacia a la plaça de S'Arraval a les
19 h.

La carrera estara dividida en dues
etapes, a la primera es farà l'itine-
rari de Felanitx, Campos, Ses Sali-
nes, Santanyí, Alqueria Blanca, Cala
d'Or i Cala Ferrera. A la segona Ca-
la Ferrera, Portocolom, Cala Mura-
da, Cales de Mallorca, Son Forteza,
carretera de Manacor i Felanitx.

Trobades
En aquests temps d'estiu, en cp_r_!

Ia gent te més Ileure per a relacio-
nar-se, han proliferat les trobades
de moltes persones, unides per un
denominador comú. Així sabem que
LIII grup d'antigues alumnes de la
Caritat, les ex-components de la
tuna i ex-alumnes de les Trinita-
ries, algun altre curs de .l'antic Ins-
titut Laboral, s'han juntat per unes
hores per recordar aquells anys i en
alguns casos poder-se abraçar nova-
ment després de trenta anys de no
V cure's.

Volem deixar constancia craques-
tes trobades, que no són en absolut
nostalgiques, sinó que serveixen per
recordar amb alegria aquells anys
de la joventut que varen esser la ca-
tapulta del present que ara vivim,
tan cliferent d'aquells temps, però a
la vegada igual d'engrescaclor.

XII Pujada a Lluc a pen de la
part forana

Ja esta oberta la inscripció per
anar a LLUC A PEU. Es fa saber als
felanitxers que tots hi són convidats
i al mateix temps sels informa del
programa d'aquesta diada.

La sortida oficial tindrà lloc cla-
vant la parròquia el dissabte dia 7
de setembre a les 8 de l'horabaixa.

Hi haura una altra sortida en au-
tocar el cliumenge dia 8 a les 3 de
Ia matinada, de la mateixa plaça de
Sa Font, per aquelles persones que

no vulguin o no puguin fer tot el .

trajecte it peu. Aquesta segona ex-
peclició s'ajuntarà amb els que hau-
ran partit a peu cle Fulanitx, a Inca
devers les 4 de la matinada, des d'on
continuaran tots plegats caminant
cap a Lluc.

Per a qualsevol informació i ins-
cripcions podeu trucar al telèfon
580589 (Tomeu Salva).

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TRES DIES A MENORCA.—Els

dies 25, 26 i 27 de setembre. Pensió
completa a l'hotel «Los Gavilanes»
de Cala Santa Galclana, autocar, guia
i passatges de Felanitx a Felanitx,
19.700 ptes.

Queden poques places.

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

pre, a la capella dc les Germanes
de la Caritat, hi haura Vigília d'A-
doració Nocturna femenina.

Casa de Extremadura
La Junta Directiva de la Casa de

Extremadura informa cle la reaper-
tura de su local social hoy sábado
día 24.

Asimismo invita a todos, el próxi-
mo día 7 de septiembre, para la
celebración del DIA DE EXTRE-
MADURA, que se desarrollard de
acuerdo con el siguiente programa:

A las 12 de la mañana, aperitivo

en el local social.
• A las 20 h., Misa en honor de
Ntra. Sra. de Guadalupe.

Seguidamente, Verbena popular
en la Casa de Extremadura.

Os esperamos a todos.
C as a e le Extremadura en
Mallorca

SE TRASPASA
TIENDA DE

COMESTIBLES
PORTO-COLOM

Completamente equipada Y
pleiio funcionamiento.

Facilidades.

Informes, Tel. 825070.

SE MANILA PISO anmehlado, en
Palma, teléfono. 3 dormitorios.
En C. Archiduque Luis Salvador,
a 100 In. Pia. Eh•ming.
In formes, Tel. 821-1.17.

VENDO PISO EN •ELANITX, pri-
mer piso, eon fachada a dos ca-
Iles, zona Parque: 3 dormitorios y
cocheria.
Informes, Tel. 580652

A partir de hoy en

BOUTIQUE MABEL
Grandes rebajas

TODO A MITAD DE PRECIO
C/. PLAÇA, 1 - TEL. 583093
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Napa installada davant l'Escorxador Municpa I A les

FIRA I FESTES 	 6'30
L'ORGANITZA G. NADAL 	 del capvespre

Dimecres

28
Agost 91

Patrocinat per l'Excm. AJUTAMENT 	 Representació: Edificacions Obrador Rosselló, S. A.

TRADICIO
	

CURSA
	

T MUSE
amb permis de l'Autoritat i si el temps no ho impede;x

seran torejats, banderillejats i morts a estoc

4 BRAVATELLS 4
de l'afamada ramaderia de Joan Montoliu Ortelles de Castelló

Per als valents mestres

GABRIEL NADAL
MIQUEL de i c11) 	PUERTAS

.
de Palma

acompanyats de les quadrilles

Substitut: Joselito Muñoz
GRAN EXHIBICIÓ [YALTA ESCOLA DE DOMA DE CAVALLS

La Banda Municipal de Felanitx amenitzarà l'espectacle

	  PREUS POPULARS 	
Primeres files asseguts, 2.000 ptes.
General, 	 1.500
Especial, 	 1.000 «

El preu per entrada a les taquilles de la
plaça, serà de 200 ptes. més.

VENDA D'ENTRADES: A totes les sucursals de- BANCA MARCH del terme: Felanitx, Porlocolom, S'Horta i Cas Concos i al
Cercle Recreatiu, Ca N'Ussola i Cafè del Mercat.

Col.laboren: BANCA MARCH I Edificacions Obrador Rosselló, S. A.



LES
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FELANITX S. L
de agosto y septiembLes ofrece Ias ofertas re

Somier de láminasColchón de muelles SU. VI.
4323
6149
6464
5591

10.588

90c.
120 C.
135 C.
90 x 190 c.
150 x 200 c

10.017
12.149
13.498
11.026
31.282

90c.
120 c.
135 c.
90 x 190 c.
150 x 200 c.

Así de fácilSepa ahorrar el dinero en sus compras

Almohadas
90c.
67c.
Patas de somier 4

875
657 5 ANOS DE GARANTIA

1333

Visítenos en

hiper fm'elfanirx
ler. piso C. Bellpuig, s/n.

¡Vos desijam bones festes de Sant Agustí!

FELANITX

Studia, un any mis
Quan una institució o una entitat

és capaç de subsistir mús enllà dels
30 anys i. mantenir encara vivia la
seva capacitat de convocatòria i cis
seus objectius concret-s, crec que, al
manco, ens hem d'alegrar tots.
Aquest C!;; el cas del CURS STUDIA
que, sorgit uns anys abans del Con-
cili, s'ha mantingut present i actiu
enmig de nosaltres com una plata-
forma des d'on s'han anat exposant
cis problemes, aspiracions, avanços

mancances i fins i tot la história
d'una Església que com a peregrina,
intenta caminar i reinventar conti-
nuament el seu Cristianisme per tal
de viure'l ambla profunditat i les
exigencies que cada epoca o situa-
ció històrica li reclama.

Des d'un primer moment STU-
DIAA sorgí amb perfecta sintonia
amb els responsables parroquials.
Miraren amb simpatia la iniciativa i
la recolzaren. •H o. confirma l'assis-
tencia continuada del seu capda-
vanter (en aquelles saons Mn. Ga-
briel Rebassa) i les més esporàdi-
ques d'alguns dels seus vicaris. Fins
i tot Mn. Pere Xamena i cis rectors
G. Rebassa i B. Miguel també Mn.
Manuel Bauza varen cotlaborar en
els cursos obsequiant-nos amb unes
classes en les quals posaren al nos-
tre abast cis seus sebres que encara
recordam amb agraïment.

I corn deixar de recordar també
els assistents a n'aquest enfilall de
cursos- que un dia seien devora nos-
altres i que ja ens han deixat? Re-
cord D. Pere Oliver, n'Aiitoili Rosse-
116 «Saboner», ,, es Regent», D. An-

toni Obrador, «es metge Pollença»,
En Macia Barceló «Tibús»... Eren,
són germans que una vegada acaba-
da la cursa, gaudeixen per sempre
d'aquell cel nou i aquella terra nova
on regna la justícia.

Certament, si hagués de resumir
en poques paraules el que represen-
ten aquests 30 anys d'STUDIA, tal
volta ho expressaria així: ens han
inquietat, ens han emmetzinat amb
el cuc de la recerca i això ha fet que
ens qUestionassim el nostre cristia-
nisme, ens han fet donar passes i ca-
minar, amb una paraula: tractar de
no anar per la vida amb un cristia-
nisme ja caducat, de 30 o 40 anys en-
rera.

Un agraïment encara, especial, co-
ral, de tots els que hem tingut la
sort de beneficiar-nos d'aquests en-
senyaments, adreçat al P. Antoni
Oliver C.R., anima i•cos d'STUDIA:
personalment amb la seva docencia
activa, assenyada, plena d'erudició i
dc pedagogia; indirectament mitjan-
çant la recerca d'altres professors
que, convidats per ell, enriquirerr
les nostres vetllades amb els seus
diseurs i els seus scbres, fins a uns
nivells difícilment superables..

Per acabar vull dir-vos que, gra-
cies a Deu, STUDIA continua: man-
tenim com sempre les portes ober-
tes a tothom que hi -vulgui - guaitar.
Sabem de les nostres limitacions i
mancances:

una classe setmanal d'una -'114ora-,1 '
al llarg de tot un trimestre, tal.vottrt
no sigui massa temps per anornenarj
ho curs, certament, perà pensam

que una Ilavoreta al costat d'una
altra, prest o tard arriben a omplir
un sac.

també som conscients de que el
gran absent d'aquestes .trobades se-
geeix essent el jovent. Fins ara no
hem encertat en la forma d'engres-
car-lo en aquesta tasca formativa i
ho lamentam.

Aixi i tot, amb esperança i amb
l'agraïment de saber el molt que
hem rebut fins ara, dissabte passat
els alumnes i familiars del CURS
STUDIA ens reunirem, com cada
any a Cala d'Or, als peus de la Mare
de l'Església, Santa Maria dcl Mar,
per cantar, pregar i donar gracies
dels dons rebuts del Pare.

Agraïm també al rector Mn. Nadal

P:Amer la seva acullida, calida, ple-
na d'atencions, que any rera any ens
dispensa i la presencia de la Cape-
lla Tcatina que ajuda a donar ales a
Ia nostra pregaria amb la seva in-
tervenció.

Tant de bo que l'any vinent un
grup nombrós de persones (reno-
vat, amb cares noves: tal volta cate-
(Iuistes, gent inquieta, jovent) con-
tinuem reunint-nos eis vespres al
Saló de Sant Alfons per seguir apro-
fundint la nostra fe, amb Music') re-
novada, a fi de poder csser fidel en
qualsevol moment a l'exigència de
donar puntual raó de la nostra espe-
rança a qualsevol que ens la solli-
citi. Que per molts d'anys.

G.B.

RESTAURANTE
ESMERALDA PARK

CALA D'OR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL„
VISTA PANORAMICA. SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATizAno

CAPACIDAD PARA -Kill PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON
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Programa oficiós de...
(Ve de la pig. 1)

A les 17'00. Torna-m'hi torna-hi amb el torneig d'escacs.
A les 2100. Al Parc Municipal, projecciú d'Estampes Felanitxcres. Des-

prés de la projecció, concert de la Banda Municipal de Música.

DILLUNS, DIA 26

A les 18'00 hores. Al Parc Municipal, Diada Infantil lúdica, gratuita i
participativa per a tots els nins, nines, ninets, ninetes, ninons i merden-
sanos. Gran cúpula amb pilota gegant, teliAon loco (no és de la Telefò-
nica, pot funcionar!), calidoscopis gegants, exhibició de monopatí, xan-
cles i escalada.

A les 22'30. Cinema a sa plaça de Sa Font. Es projectarà la pellícula
Carros de loc. S'aconsella dur un coixí pet -qu haurem de seure a s'esca-
lera de l'Església.

DIMARTS, DIA 27
A les 10'00 hores. Sortida del circuit ciclista de la 'Percera Eilat, Or-

ganitzat per la Llar del Pensionista. Programes a part.
A les 1900. Arribada del circuit a S'Arraval i entrega de trofeus als

biciclistes i als guanyadors del torneig, a la Llar del Pensionista.
A les . 1900. ,Cercavila dels cavallets, dimoriis  j caparrots.
A les 20'00. Semifinals ciels torneigs d'escacs i de  bàsquet.
A les 2200. Completes solemnes al Convent.
A les 22'30. Festa de carrer. A la plaça del Convent, ballada popular

a càrrec ciels grups: S'Estol d'Es Gerricó i S'Estol d'Es Picot. Al passeig
dc Ramon Llull, ritmes calents amb versions d'En Juan Luis Guerra i
Ruben Blades, a carrec del ;trop «Abama».

A les 24'00. Nit de foc i fum a l'esplanada d'Es Sindicat 	 a carrec
del grup «Lit Igua na ». Pirotecnia, dimonis grosso s,
d i mon ions, banyetes y erdes i trepi da n t percusió. Gueiser
de pólvora, corregudes i foc, molt de foc. (S'aconsella no dur vestits de
seda ni de nilon).

DIMECRES, DIA 28
A les 7'00 houes. «El Coso» ressuscitara la Nika a Sa Font i a les 9 a

S'Arraval molla rit lo gran petarro: després ningú ja no sa l) que faran, ni
que pot pasar. Programa inolt a part.

A les 8'00. Fira de Sant Agustí.
A les 900. Cercavila ciels cavallets, dimonis i caparrots.
A les 11'00. Ofici solemne al Convent de Sant Agustí. Predicara el

Pare Jaume Prohens. Cantara la Coral de Felanitx.
A les 18 novillada al solar muuicipal de la carretera de Porreres.
De les 20 a les 22 hures es podra visitar la Fundació Mn. Cosme Bauça.
A les 20'30. Partit de futbol, al camp Es Torrentó, entre el  Felanitx

i el Sant Llorenç d'Es Cardessar.
A les 23'00. Verbena gratuita al Parc Municipal amb les actuacions - de:

«Ossifar», «Extasis», «Fondo oscuro» «Paradise» i «Tue Birbes)).

DIJOUS, DIA 29
A les 20'30. A la Casa de Cultura, presentació del Ilibre de poemes

«Santueri» del Pare Jaume Prohens.
A les 22'00. Desfilada de Modes, al Parc Municipal, organitzada per

les botigues felanitxeres. Programes a part.

DIVENDRES, DIA 30
A les 1800 hores. Diada Infantil, que començarà a la plaça de Ses

Torretes (Pax) fins a arribar al Parc on l'Estudi Zero escenificara «Va-
riaccions»: malabarisme, acrobacia, equilibri, música en directe...

A les 2000. Final del torneig de basquct al Camp d'Esports.
A les 2300. Verbena al Parc Municipal amb les actuacions de: «Dun-

can Dhu», «Tenneessee», «Puerta del Ruido», «Rembrandt», «Psicoanàlisi».

DISSABTE, DIA 31
A les 16'00 hores. Pujada cie bicicletes contra rellotge a Sant Salva-

dor i baixada sense cadena. Vius!
A les 17'30. A Son Mesquidassa, exhibiei() d'areomodelisme, avions

ultra lleugers, paracitigtidisme i globus d'anuests de N'o la r la gent.
A :es 1900. Entrega de trofeus d'escacs.
A les 22'00. A la Casa de Cultura, Concert a càrrec de Walus-Jagla,

i Irencusz Jagla, piano.
A les 23'00. Verbena gratuita amb les actuacions de: «Gran Orquesta

Manhattan», «Black Cats», «Susie Q» j «Victoria».

DIUMENGE, DIA 1 DE SETEMBRE
A les 2230 homes. Recital de Na Maria del Mar Bonet, al Parc Muni-

cipal. Sera gratuit i per comença a reposar després de tanta festa i poc
dormir.	 Bones festes i vius!

A les 17,30, a Son Mesquiclassa, exhibició d'aeromodelisme, avions ul-
iralleugers i paracaigudisme.

vida social
NAIXEMENT

A Wolwerhampton (Reine Unit),
els esposos Warren Howell i Catali-
na Roca Tauler, han vista alegrada
Ia seva llar amb el naixement ciel
seu primer fill, una nina preciosa
que rebrà el nom de Rebeca.

Enviam la nostra niés cordial feli-
citació als novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a la parreiquia

de Sant Mique!, va rebre per prime-
ra vegada la Sagrada Eucaristia, el
nin Adrián Solis Redondo.
I el mateix dia, al santuari de

Sant Salvador, la varen rebre els
fins M.. Pilar García Oliver, Maria
Esther Vilar. Vjcens i els germans
Antonio Jose, Vicenta i Rafaela Ta-
pia García.

Rebin tots ells la nostra enhora-
bona, que feim extensiva als seus
pares.

BODA
Diumenge passat horabaixa, a la

parròquia del Carme de Portoco-
lom, es varen unir en matrimoni
els joves Miguel Sbert Rcbassa i
Miquela Adrover Bordoy. Beneí
l'enllaç i celebra l'eucaristia Mn.
Pere Xamena.
	 SE VENDE PLANTA BAJA en Por-

ños, sala-comedor, cocina, terraza
to Colom, 3 dorm. dobles, 2 ba-

Apadrinaren els contraents els	 y jardin.
seus pares respectius, D. Josep	 Teléfono y cocheria opcional.
Sbert i D. 3 Margalida Rebassa;	 Informes: Tel. 296310 (dc lunes aD. Joan Adrover i D. A M." Antònia 	 viernes).
Bordoy.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Francisca
el seu oncle Jaume i la seva cosina
Alicia; per la núvia ho feren el seu
germa Joan, i eis seus cosins Espe-
rança i Antoni.

Després de la cerimònia els nous
esposos i familiars es reuniren en
un sopar al Restaurant César.

Enviam al nou matrimoni la nos-
tra mes cordial felicitació.

SE ALQUILA CAFETERIA ENI
PORTO-COLOM.
Informes, Tel. 580138 (de 7 a W
noche).

BUSCO CHALET en Porto-Colom
para alquilar todo el año, con 3
habitaciones y garaje.
Informes, Tel. 657629 (horario co-
mercial.

VENDO RENAULT Super 5 GTI,
bue nestado, PM-AG.
Informes, Tel. 825034.

SE NECESITA OPERARIO para
trabajos en cristalería.
Informes, Tel. 580560.

VENC VESPA 125, nova.
Informes, Tel. 824869.

Bar ES ABD!
C. Rector Planas 22 - Felanitx

A partir de divendres dia
23 posam a la vostra dis-
posició la nostra CARTA
amb tot tipus de Tapes va-
riades i entrepans freds i ca-
lents.
Obert a partir de les 8 del
mati.
Vos desitjam unes bones festes

de Sant Agustí



instantan
GADGETS

FELANITX

Autocares
GRIMM.

,s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Y las esperadas FIESTAS Ile-
garon ya. Los esperados programas
tambien, faltaría más. Lo cierto es
que la gente al final se lo ha toma-
do como siempre, con cierta indife-
rencia, y siempre --últimamente—
queda un tanto desilusionada, no
vienen las figuras esperadas..péro
vamos, el programa que se suele
montar en los últimos años es bas-
tante apañadito, pero aquí por estos
pagos siempre se exige más, la cate-
goría adquirida en otros tiempos no
es para menos. Así que yo desde mi
prisma personal, si se quieren unas
VERBENAS de alto copete, el Ajun-
tament debe dejarlas en manos de
una empresa privada, de lo contra-
rio seguirá la misma tónica quc la
actual, a un nivel que pueden igua-
lar cualquier población de la isla
que se precie, y aquí, sólo cl presti-
gio, la solera, nos vienen --como
digo— de antaño, algo es algo.

• El CARTELL ha sido diseña-
do/pintado por cl amigo PERE
BENNASSAR RIERA. Puro «colla-,
ge», es vistoso a más no poder. Lo
que es realmente importante a la
hora dc anunciar unas fiestas. Y a
mí me parece muy al gusto actual.
Sencillamente, magnífico.

• Lo que me parece un error es
lo de los ABONOS de las VERBE-
NAS, la fórmula tradicional era mas

idónea. Entiendo que los tiempos
cambian. QUe eso de «matrimonios»
puede ser un absurdo, pero los que
compraban estos abonos eran las
parejas, no había discriminación,
había cierta «golfería» (tolerada)
pero consecuente, y era además bas-
tante rentable. Yo creo que . la yen-
ta dc abonos este año será escasa.
Hay concesiones «a la galería» in-
tocables, sino al tiempo.

• Me llaman la atención acerca
de la cuestionada REFORMA de «ES
MERCAT», cl asunto clama ya al
cielo. Las obras paradas y los des-
dichados comerciantes desconcerta-
dos. Y eso que para diciembre debía
estar todo listo, según Mora dixit.

• Al parecer, el joven pichichi
del C.D. Felanitx G. J. ORPf le ha
cogido el gustillo a esto de marcar
goles. Desde que empezó la pre-tem-
porada lleva consiguiendo numero-
sas dianas. Ni que decir tenemos
que el chaval tiene puntería.

Deu ni do!
• Días atras vimos al nadador

británico Geoff Hudson que, como
viene siendo habitual, participa ca-
da año en la popular TRAVESIA del
Port. Este año no «pudo» llegar pri-
mero, pero hay que tener en cuenta
que ya no es un niño. La verdad es
que; a juzgar por lo visto, tanto él
como los otros participantes no
.quedaron satisfechos de los árbitros
y organizadores de dicha prueba.
- • Y ya tenemos otra vez aquí al
tenista felanitxer TOFOL BENNA-
SAR quien, después de su estancia
en tierras catalanas viene a tope.
Por lo que sabemos, este mes par-
ticipa en gran cantidad de torneos
y, como no, en el mismísimo MAS-
TER.

• Habra TOROS, pero el pro-
blema no está resuelto. «LA MACA-
RENA» sigue en el «dique seco», so-
luciones de «parche» no conducen a
ninguna senda consecuente, sobre
tood a la larga. Las soluciones las
apunte el otro día. Mi amigo PERI-

CO COLOMBAS era más radical y
exigía la expropiación de la plaza a
Ia empresa Balafia. Las expropiacio-
nes pueden resultar caras con el de-
venir del tiempo, sino recuerden el
caso dc «Rumasa». Así que la solu-
ción debe gestionarse a dos bandas,
Ajuntament y empresa: el diálogo,
que debe conducir a una única me-
ta, restaurar nuestra histórica «bom-
bonera» para que este en condicio-
nes óptimas de absorber cualquier
tipo de festejo, porque simplemente
toros es poca cosa para tan bello re-
cinto.

• EXCELENTE actuación de
TONI PENYA en el TORNEO de
PISA (Italia): «La actuación de los
dos atletas de nuestra isla fue bri-
llante, sobre todo la de Toni Peña,
que se clasificó segundo, tras una
gran carrera, en la prueba de 5.000
metros lisos».

• Nos alegramos por nuestro
decorador MIQUEL SAGRERA que
recibirá según confidencias VEIN-
TICINCO MILLONES de pesetonas
por el PROYECTO y DECORACION
del PABELLON BALEAR de la EX-
PO-92 de SEVILLA.

alMEN

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— l'a inalla 750 E
-- Yamaha RD 350
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Peugeot ST 50

— Honda MBX 80
— Vespinos varios

CICLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

• Mu rió cl uzetgeloculista Ju-
lio Fuster, un hombre culto, amigo
del dialogo, que se afanú durante
toda su existencia en servir a nues-
tra comunidad con toda dedicación
y entereza. Valga este breve recuer-
do para despedir a un gran felanit-
xer. Que el Señor le tenga en su
seno.

• Leemos las andanzas de NI-
COLAU BARCELO con un equipo de
GREENPEACE, que estudian las
graves consecuencias de la MAREA
NEGRA del GOLFO PERSICO. Ni-
colau, compañero, de cuando en
cuando, de esta redacción, y tam

-bién amigo, es miembro del CEN-
TRO DE INVESTIGACION PARA
LA PAZ, es el link() español que
participa en esta interesante expedi-
ción de cara a mitigar la extraordi-
naria degradación de nuestro pla-
neta que, si seguimos de esta guisa,
va a durar menos que un pastel a la
puerta de un colegio. Un abarzo,
Colau.

JORDI GAVINA and MA/TA

A 4 Km. cle Cala Domingos, SE
VENDEN 2 CUARTERADAS
(14.206 metros cuadrados), rodea-
dos de pared, magnífica vista al
mar, con muchos arboles: naran-
jos, perales, algarrobos, etc., con:
pozo de agua propio, con casita
antigua de piedra. Lugar muy
tranquilo. Precio 3.000.000 ptas.

---Informes: Tel. -552227. -

VENDO CASA planta baja con fa-
chada a 2 calles,. 2 !patios, zona
Parque Municipal:
Informes, Tel. 583085 (a partir 8
tarde).

Chimeneas
CONSTRUCCION DE CHIME-
NEAS dc obra y montaje de
cualquier otro tipo.

Ecteban Albons Barceló
Cl. Vapor Santueri, 351
Tel. 824800

PORTO-COLOMCAFETERIA BAR

ETS ARCS
Comunicamos al público la

REAPERTURA

que tendrá lugar el próximo día 1.° de
septiembre, bajo nueva Dirección.

Pizzas - Platos combinados
Tapas variadas

Cl. Santucri, esquina S. Miguel 	 FELANITX

Club Gimnàstic Felanitx
CARRER DE LA MAR, 16

Comunica als seus clients que a partir d'octubre
obrirà les seves portes amb el nom de

.61111INAS ESPORT ES PORT FELANITX»
Les activitats que durem a terme són:

— GIMNÁSTICA ARTÍSTICA ESPORTIVA (masculina i femenina)
— PSICOMOTR I CITAT
— GIMNASTICA DE MANTENIMENT
— GIMNAST1CA CORRECTIVA
— TAIXf
— IOGA
— ASSESSORAMENT TLCNIC ESPORTIU

(Classes impertides per M.' Antònia Caldentey,
llicenciada en Educació Física]

GlIVINAS ESPORT ES PORT. LA PROFESSIONALITAT



FUTBOL

«XXI Troia' Ciutat e Lionajur»
E; j. J. ielanitx seguntio

La Vicicria 1 - Felanitx 1

	FELANITX: Roig, Sancho, Aznar,	 GOLES: Minuto 44. Alfonso cede
Roig II, Sagrera, Veny, Oliver, Ris- a Gori. 0-1. Minuto 71. Vicens bate
co, Teruel, Gori :y Artigues. También por bajo a Matías. 1-1.
jt!garon Borras, 	 Nico, Ge-
labert y Julia.

ARBITRO: Díaz Ortega. Bien.
Amonest6 eon la cartulina amarilla

Gelabert, del Felanitx.
GOLES: Minuto 1, Gori, 1-0. Minu-

to 82, Jurado dispara sobre el por-
tal de Roig e introduce el esferico,
Iras rebotar en el poste, en portería,
1-1.

En et segundo partido del XXI
Trofeu Ciutat de Llucmajor el  Feia-
Mix y el Recreativo La Victoria em- Partit amistós
pataron a un gol.

Durante el primer período el do-
mini() fue alterno para, tras el des-
cansa, el Recreativo La Victoria do-
minor a su oponente.

ARENAL, 2 - FELANITX, I
FELANITX: Roig, SansC, Aznar,

Roig, Sagrera, Colom, Oliver, Nico,
Gori, Isidro y Artigues. Tambichl ju-
garon Diego, Barros y Julia.

ARBITRO: Dirigió el encuentro el
colegiado Coll Homar. Bien. Mostró
cartulina amarilla a Pepin.

GOLFS: 1-0. Min. 3: Poi, tras dis-
l° de Bueno. 1-1. Min. 28: Isidro
bate a Agustin. 2-1. Min. 60 Izquier-
do establece el resultado definitivo.

El encuentro fue muy • movido, Pel Cas Concos els gols' foren mar-
aunque con un Arenal más codicio- cats per Francesc Mayoral (4), Pas-
so de cara al marco rival, qual Hernandez (2) i Maties. Per

Al final victoria justa del Arenal l'Atcos. Portocolom, el gol de l'ho-
ante un Felanitx que aunque lc pu- nor fou obra de Fruti.
so las coass difíciles al equipo local
terminó sucumbiendo ante el mayor
empuje de un Arenal que buscó la
victoria con más ahinco.

Coordinación de MAIKEL

El Felanitx demostró ser un equi-
po linty co1'reUs0 qtle )LIS() c'll mas
dilicullades de las esperadas al Car-
clasar, que en ningún momento su-
po reaccionar.

En consecuencia y pese al empa-
te, sin necesidad de tandas de pe-
naltis, el Cardassar cedió el trofeo
de las fiestas locales de Sant Llo-
ren; al Felanitx.

CAS CONCOS (2." Regional), 7 -
ATCOS. PORTOCOLOM (3.. Reg.), 1

GOLEJADA DISCRETA

Partit jugat en terreny concarrí,
on l'equip local -com era d'espe-
rar- s'imposa a un discret Atcos.
Portocolorn que jugava el seu pri-
mer encontre. El Cas Concos ho
tingué fàcil davant cl seu rival ja
que aquest patí la carencia d'un por-
ter. De totes maneres la confronta-
ció serví d'entrena i per a mostrar
ambdues al i nions els sells conjunts
que militaran enguany en les seves
distintes. categories.

Salvatore Tot6

I Torneig de Ping Pong
Bar «EIS Tamarells» Taller PLANXISTERIA

BIAUME ROIG

Desitja als seus clients
i a tot el poble de Felanitx,
unes bones festes de Sant
Agustí.
CI. JOAN ALCOVER, 21 - TEL. 580713

Se traspasa peluquerken
Portocolom
a pleno rendimiento, por no poder atender

INFORMES: TELS. 581257 o 825167

FELANITX

h V imressia time! Pert nedant, una preva molt
p6ipilar i concorreguda

Diumenge passat se celebra la V
Travesia del Port Neclant, una prova
molt popular que registra Li xirtici-
pack) de 76 naclaclors, els quals arri-
baren tots a meta. El temps fou ex-
cellent. L'organització d'aquesta pro-
va fou a carrec del Gimnàs Esport
Es Port amb la collaboraciú de la
Federació Balear de Natació i el pa-
trocini de la Delegació d'Esports del
Conseil Insular de Mallorca.

La classificació fou la segiient:
CATEGORIA A (any ('2 i posterim . ․ )

Masculí: I. Pere Adrover, 2. Josep
Coves, 3. Gabriel Bonnín. Local:
Guillem Vaguer.

Femení: 1. Laura Gonzalez, 2. Ca-
talina Vaguer.
CATEGORIA B (anys 81, 80,79)

Masculí: I. Fernando Gómez, 2.
Jordi Garcia, 3. Javier Ortiz. Local:
Miguel Angel Garcia.

Femení: 1. Yolanda Prats, 2. Sil-
via Ferriol, 3. M.. Magdalena Gibert.
Local: M.. Glória Bennassar.
CATEGORIA C (anys 78, 77, 76)

Masculí: 1. Josep M. Burguera, 2.
David Prats i Oscar Servera, 3. Juan
D. Martin. Local: Hugo Diaz Borcloy.

Femení: 1. Elisa Ccballos, 2. Cata-
lina M. Vaguer, 3. María García.
CATEGORIA D (anys 75, 74, 73)

Mascolí: I. Jaume Coll, 2. Pedro
Galiana, 3. Antoni Ceballos. Local:
Lloren ,..; Sans6.

Femení: I. Catalina Roig, 2. Eva
Mzitemalas. 3. Francisca Fortcza.
CATEGORIA E (anys 72 als 66)

Masculi: 1. David Atienza, 2. Xis-
co Coil, 3. Ignacio Galiana.
CATEGORIA F (del 65 al 55)

Mascolí: I. Fernando Gómez.
Femení: I. Catalina Adrover, 2.

Maria Antònia Calclentey.
CATEGORIA G (any 5'1 i anteriors)

Masculí: 1. Eduardo Garcia, 2. Jeff

Haudson, 3. Bartomeu Miguel. Lo-
cal: Pere Bade.

Femení: I. Rosa M. Carabi, 2. Ma-
ria Barceló, 3. M.a Magdalena Pizà.

Els premis varen esser entregats
pel Cap de la Delegació d'Esports
del CIM Andreu Riera, el Batle
Felanitx Miguel Riera i Janine Bi-
nimelis, regidor d'Esports de l'A-
juntament de Felanitx.

GUANAS SPORT ENEROV

Próxima inauguración

Torms v3ranigos

EI Falanitx din ia talla
El Felanitx ha empezado su anda-

dura, en serio, esta pretemporada,
bajo la batuta de Paco Acuñas, tras
jugar el «Troleu» de las «Festes de
Sant Lloren ,..;», que ganó ciertamen-
te tras empatar a cm gol con el equi-
p° local. Un equipo que se ha refor-
zado enormemente con jugadores
del Cala d'Or de la pasada tempo-
rada, que a priori, eran netos favo-
ritos. Luego jugó el «TROFEO DE
LLUCMAJOR», empató a un gol con
cl R. La Victoria, y perdió por la
minima frente al Arenal, cquipo an-
itriún y se adjudicó la 2 plaza del

torneo gracias a la gracia de la mo-
neda.
EL TROFEU DE SANT LLORENÇ
A LAS VITRINAS FELANITXERAS

CARDASSAR, 1 - FELANITX, I
FELANITX: Matías, Sansó, Aznar,

J. Roig, Sagrera, Colau, Oliver, Feli-
pe, Gori, Teruel y Alfonso. También
jugaron Artigues, Julian, Mingo y
Diego.

ARBITRO: Jimenez Gracia. Tarje-
ta amarilla a Matías.

Ha acabat ja la inscripció per
aquest I torneig de Ping Pong, or-
ganitzat pel bar Els Tamarells, so-
ta la direcció del jugador local Ono-
fre Bauca i participaran un total de
14 jugadors.

Les particles es disputaran a ma-
riera de higa; tenint en compte que
només hi haura una sola categoria
individual.

Al final del torneig hi haura en-
trega de trofeus, en el trancurs d'un
sopar.

Marino Talavante

Nota C. D. Felanitx
La Junta Directiva del C.D. Fela-

nitx pone en conocimiento de todos
los chicos del termino Municipal de
Felanitx, nacidos del 1-1-76 hasta el
31-12-83, que pueden venir a inscri-
birse en los equipos inferiores de
dicho club, el día 27 de agosto de
19 h. a 21 h. en las oficinas del Cam-
po Municipal de Fútbol «ES TOR-
RENTó».

Le saluda muy atte.,
MAGÍN VIDAL

El vocal rpble. Fútbol base



Anàlisis Cliniques
bzn re Joana Gamin Grimait

(FARMACLUTICA ANALISTA)

Carrer dc la Mar, 11 - FELANITX
Tel (Fax) 58 16 14 

Análisis:
GENERAL DE SANG I ORINA
MOSTRES MICROBIOLOGIOUES

POTABILITAT D'AIGOES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

Fundat per
Climent Garau

Arbona

Co:onis a la Sala
EL PROGRAMA DE FESTES,
COMENTARIS, INCIDLNCIES
I VARIACIONS

La setmana passada aparegut cl
programa per les festes de Sant
Agustí, com heu vist hi ha canvis en
relació amb els programes dels al-
tres anys, tot i que s'ha fet amb
flies. Com ja hem dit una partida de
egades, heu de perdonar les possi-

bles errades o canvis a darrera hora
i en volem anunciar un parell, com
és ara que el campionat de mono-
pati previst per dijous dia 29 a les
18 bores s'ha suspes, perquè el di-
huas dia 26 a les 18 hores hi ha una
cxhibició de monopati al pare Mu-
nicipal i la gent que vulgui partici-
par ho podrà fer el dilluns al pare.
El que la mime esta clar a hores d'a-
ra l'exhibició d'aeromodelisine,
ultra lleugers, paracaigudisme i glo-
bus que, en principi s'havia dc fer
a Son Suau i el pages que se'n cuida
s'ha ences la cresta perquè enguany
el Bade no vol que munti un cassi-
net el dia dc la pujada de cotxes de
carreres a Sant Salvador. Això no se-
ria res si no hagués anat acompa-
nyat d'un escàndol al portaveu del
nostre grup a qui va acusar de ser
el qui el privava de despatxar cocas-
colas, la qual cosa es totalment fal-
sa. Segons digué l'havien informat
així i com a cosa certa, tut i que va
voler mantenir l'anonimat dc l'acu-
sador d'aquesta falsedat, en defini-
tiva, va dir que no voila que es fes

l'exhibició esmentada a Son Suau i
a Ines no volia que els cotxes apar-
cassim dins Son Suau i per això ha
llaurat la vorera. Esta en tot el seu
dret aquest senyor, però no ha d'a-
cusar als Coloms del que no han fet
i si diu que li han dit i no pot dir
qui es el que ho ha dit, ha dc ca-
llar perqu put qui acusa sense pro-
ves i put qui acusa i vol mantenir
l'anonimat de l'acusador, ja som
tots prou grans com per jugar a co-
nillons d'amagar. En definitiva que,
si no hi ha contraordre, l'exhibició
es farà a Son Mesquidassa que hi ha
una pista en molt bones condicions
per fer-hi aquesta festeta. De totes
maneres com que hi ha temps, la
setmana que ve quedara concretat
on es farà aim").

I per acabar volem fer un comen-
tari a la redacció del programa. La
eclacciú del programa s'ha fet pro-

curant donar-li un to festiu i pot-
ser, com sempre, hi haura qui tro-
barà que no esta be això de riure
amb l'oficialitat, nosaltres creim
que en el viure, el riure ha. (le tenir
un gran protagonisme i sobretot en
dies de festa. Aixi i tot el programa
elaborat per Coloms a la Sala ha
passat per la censura del PSOE i ha
quedat aixelat, així i tot encara hi
ha coses que segurament encendran
la cua a qui la tengui de palla. A
tots molts d'anys i bones festes!

VENDO CHALET DE LUJO en Por-
to-Colom, 5 dormitorios, 3 baños,
garaje, jardin. 30 millones. Facili-
dades.
Informes, Tel. 824769.

[fibres de text del Col.legi Joan Capi
Si feis la reserva a les llibreries

Cóndor i Ramon Mull
• cI. :61)12 ( )	 Tel. .581110)

obtindreu uns beneficis en tot el mate-
rial escolar durant el curs

Demanau informació

Vendo chalet en Porto-Colom
5 DORM. DOBLES, 2 BAÑOS, COCINA AMUEBLADA, SALON,

COMEDOR, GARAJE Y JARDIN. 25.000.000 ptas. FACILIDADES.

TELEFONO 837000, HORAS OFICINA (de 7 a 13 y de 14'30 a 18).

10 FELANITX   

FESTES DE ST. ANSE 1901
Dissabte 24

A les 16,30 h., a la plaça de Ses Palmeres

Carreres cielistes: Circuit urbà
Categories alevins i infantils

Circuit Felanitx - Cas Concos
Categories a licionals, cadets i veterans

A les 18 h., a Ses Palmeres

Amollada de coloms i passejada ciclista
fins al Camp (l'ES Torren tó

TIRADA DE PASSETJA i espectacle
«EL HOMBRE BALA»

a earrec dels lermanos Llonovoy»

I li haura inch') i sindria per a tothom
A les 23 h., VERBENA amb

Carlos Mata
La Banda Blanca - GRAN ORQUESTA CASINO
Jóvenes en la noche	 BURBON -GRATIS
Diumenge dia 25

A las 10 h., PUJADA AUTOMOVILISTICA A SANT SALVADOR.
A les 21 h., al Parc Municipal, projecció d'ESTAMPES FELANITXE-

RES i concert per la BANDA DE MÚSICA DE FELANITX.

Dilluns dia 26
A les 18 h., al Parc Municipal, DIADA INFANTIL.
A les 22 h., a la plaça de Sa Font, projecciú de la pellicula CARROS

DE FOC.

Dimarts dia 27
A les 10 h., CIRCUIT CICLISTA DE LA TERCERA EDAT.
A les 22,30 h., FESTA DE CARRER a la plaça del Convent i RITMES

CALENTS al passcig Ramon Llull.

Dimecres dia 28
A les 7 h., EL COSO ressucitara la KIKA a Sa Font i a les 9 a S'A-

naval s'amollarà lo GRAN PETARRO.
A les 18,30 h., NOVILLADA DE FIRA.
A les 23 h., VERBENA GRATUITA amb

OSSIFAR-EXTASIS-Fondo Oscuro
PARADISE i The Birbes

Dijous dia 29
A les 22 h., DESFILADA DE MODES al Parc Municipal.

Divendres din 30
A les 18 h., DIADA INFANTIL.
A les 23 h., VERBENA amb

DE -CAIN DIM
renniessee - Puerta del Ruido

Rendbrandt j PSICOALTALISI




