
A30C. Ptom3a Fornnn
0/. Princcm, 24
07240 SANT JOAN

Any

Núm. 2531

Medalla
«Ciutat de Felanitx»

Setmanari d'interessos locals

Director: Bartomeu A. Pou Jaume

Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160 

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX

.Festa da Sent gatani Fahlitx La Biblioteca      

• Dissabte 17 de gener
de 1987

Preu: 50 Ptes.    

Avui vespre, amb la missa que se
celebrara a la parròquia de Sant
Miguel a les 8, començarem a Fela-
nitx la festa del sant patró de la pa-
gesia. La Croada de l'Amor Diví ho
té tot previst manco el temps, el
qual, si hem de fer cas dels avera-
nys que ens ofereixen els mitjans de
comunicació a l'hora de redactar
aquesta nota, no es presenta massa
afalagador. Però Sant Antoni es un
sant molt influent hi ho pot arre-
glar en un tres i no-res. De totes
maneres, si el temps —i el dimoni—
ens jugàs una mala passada, la fes-
ta s'ajornaria per el diumenge que
ve.

Confiam que avui vespre, a la sor-
tida de missa* es pugui calar foc al
fogueró i que al so del grup SIS
SOM s'enrangui una bona ballada i
no menys bona torradissa.

Les BENEIDES seran demà hora-
A-fes- 3--stird.

 els participants a la pla-

Dilluns passat se celebrà sessic'
plenaria del Consistori. La primera
hora i mitja es consumí llegint les
actes de sessions anteriors i cap a
les 11 s'envestí a la minuta del dia.
Amb els vots contraris del PSOE
s'aprova l'ordenança fiscal correspo-
nent al servei de recollida de ferns
i amb l'abstenció del mateix grup la
de l'arbitre per increment de valors
dels terrenys i el relatiu als espais
que careixen de voravia.

Amb la petició per part del PSOE
de que s'elaboras un nou projecte,
es dona compte de l'informe de l'en-
ginyer-director de les obres d'enllu-
menament palie del carrer Asun-
ción i adjacents del Port. S'acorda
de demanar la inclussió en el Pla
d'Obres i Serveis del CIM per a 1987
de la pavimentació dels camins del
Pujol i So'n Nadal, una nova fase de
repavimentació pels carrers de Fela-
nitx i les obres de reforma de la
plaça de Pax.

Entre les altres qüestions que
dona temps de tractar, podem des-
tacar l'aprovació d'un projecte per
a l'evacuació de les aigües residuals
depurades i pluvials en el Clot de
So'n Ferrandell per un pressupost
de prop de 30 milions de pessetes.

I l'aprovació, al cap darrer, de la

compta general del pressupost de

1985. El Batle contesta a tota una

tirallonga de preguntes formulades
anteriorment pel grup socialista, i

ça d'Espanya i a les 3'30 comença-
rà la desfilada. A semblança d'altres
anys es convoquen tres concursos,
Carrosses, Exemplars de bestiar i
Participacions de centres d'ensenya-
ment o entitats juvenils.

Per a les carrosses s'estableixen 8
premis, de 15.000, 10.000, 8.000, 6.500,
6.000, 5.500, 5.000 i 4.500 pessetes.
Per animals sols 7 premis, de 4.000,
2.000, 1.500, 1.250 i tres de 1.000 pes-
setes. I per als centres escolars o
entitats juvenils, 4 premis, de 8.000,
6.000 i dos de 4.000 pessetes.

La inscripció s'haurà de fer mit-
ja hora abans de les beneïdes a la
plaça d'Espanya, davant Ca'n Felia
i com es costum el Jurat valorara
preferentment les carrosses, carros
o bestiar endiumenjats amb motius
costumistes mallorquins i que a més
duguin acompanyament musical.

El patrocini de la festa corr a
l'Ajuntament de Felanitx

i de la Caixa de Pensions «la Caixa».

dugué sense més dilació l'assumpte
a votació. Naturalment, sortí enda-
vant per majoria sols amb els vots
del seu grup. El PSOE vota en con-
tra i AP i la CDI s'abstengueren.

	%ME

Un IC sd3r0
el fet
a Folanitx

Els nostres estimats companys i
collaboradors Pere Estelrich i Mas-
sutí i Gabriel Massot i Muntaner,
juntament amb Mn. Joan Parets i
Serra han enllestit un llibre que
sota el títol d'«Apunts sobre el Fet
Musical a Felanitx» constitueix una
introducció a l'estudi de la temàti-
ca musical a la nostra ciutat, fenb-
men que, tot i que no ha assolit gai-
rebé mai uns trets rutilants, ha ten-
gut els seus moments algits i les se-
ves personalitats rellevants.

Sembla que aquest llibre s'edita
sota el patrocini del nostre Ajunta-
ment i la seva presentació es podria
produir dins la darrera setmana del
present mes de gener. Es comenta
si per l'ocasió actuaria també un
quartet de corda.

Confiam poder oferir noticies més
concretes a la propera edició.

No es la primera vegada que, des
d'aquest setmanari, he dit la meya
opinió sobre la biblioteca de la Cai-
xa de Pensions. En dues altres oca-
sions, he destacat la importancia de-
cisiva del servici que presta a la nos-
tra població. En vaig assenyalar les
característiques, positives en gene-
ral; però també en vaig apuntar al-
guna deficiencia. (1)

De llavors ença., ha-passat el temps
i l'aspecte general de la biblioteca
ha canviat. Precisament un dels cai-
res a millorar que apuntava era la
necessitat de renovar-ne el fons i
els criteris de selecció seguits a
l'hora d'adquirir Ilibres nous. Amb
molt de gust vull fer constar que,
en aquest sentit, ha millorat moltís-
sim. Ara, els fons augmenten a rit-
me ben vitenc. Cada mes s'hi incor-
poren noves obres, triades amb uns
altres criteris, mes d'acord amb ra
funció cultural que la institució ha
d'exercir. La llengua catalana hi rep
un bon tractament. •

Però tot això, que es un gran be
i respon a la dinàmica editorial dels
nostres dies, provocara ben prest
un coHapse. Els 'libres, de cada ve-
gada estan més atepits en els pres-
tatges i no se torbaran a sorgir di-
ficultats greus per a colocar-los. Fa
pocs anys, les installacions de la bi-
blioteca sofriren una reforma. Si
realment anava encaminada a fer-hi
Roe, no va resultar gaire eficaç. La
mica d'espai que potser s'hi va gua-
nyar nomes va permetre un respir
temporal, que per cert pagarem ben
car: el mobiliari antic, de material
noble i de formes-sòbries i senyorí-
voles, fou substituït per un altre, de
plastic i metall, d'estil més plebeu,
més propi d'una cafeteria de sego-

Dissabte passat, en el meu article
«Un edifici a recuperar», em referia
a l'immoble ruinós que la Caixa de
Pensions té al carrer del Call. Doncs
be, un altre dels beneficis, a mes del
teatre, que permetria treure'n una
restauració adequada, seria el de
proporcionar un espai esplèndid, su-
ficient i adequadíssim, a la bibliote-
ca. L'edifici podria comprendre una
o més sales de lectura, amb totes
les dependencies i espais auxiliars
necessaris, i encara un gran depósit
per a collocar-hi eIs volums de con-
sulta més infreqüent i els que, per
altres raons, no cabessen dins aque-
lles.

He parlat d'una o més sales de
lectura. Un mal crònic de la biblio-
teca, agreujat els darrers anys, es
la falta d'ordre i silenci, requisits
indispensables a la cohcentració exi-

Josep A. Grimalt

gida per una lectura mínimament
atenta. Una lectura profitosa vol
una atmbsfera de recolliment i pau.
Unes hores passades dins una bi-
blioteca ben condicionada en tal sen-
tit, no sols poden proporcionar un
enriquiment espiritual, sinó també
un sedant per als nostre s . sistemes
nirviosos, tan maltractats per
tació de la vida moderna.

No sé si els responsables més ele-
vats de la biblioteca s'han plantejat
mai el problema ni si han intentat
resoldre'l. A la vista dels resultats,
sospit que no. Es simptomàtic que,
dins la sala de lectura actual, hi
haja instaHat un telèfon, i un teté-
fon que funciona activament, no vos
penseu. Les causes del trui són di-
verses i no les enumeraré. Com que
n'hi ha que depenen del públic as-
sistent, caldria estudiar una mane-
ra de mantenir separats eIs lectors
que hi van per estudiar-hi, o .sim-
plement per llegir-hi amb tranquil,

litat, dels que hi van per passar-hi
l'estona fullejant revistes o diaris;
com ho farien a un centre recreatiu i

El nou local, tal com jo el m'ima-
gin. permetria això i molt més.

A punt de rematar el present es-
crit, m'arriba una noticia que m'hal
fet pell de gallina. Potser se tracta-
rà només d'una remor sense fona-
ment. Déu ho faça! Per?) em dóna
peu a escriure un tercer article, que
intentaré publicar la setmana que
ve.

(1) A un article titulat «La biblio-
teca», dins Ia secció Els quatre can-
tons, al número del 22-IV-72, i a un
altre, «L'activitat cultural de La Cai-
xa», publicar." el 24-X-81, que era un
resum del meu parlament fet al ci-
nema Felanitx, en ocasió del cin-
ouantenpri de La Caixa a Felanitx.

Pluviometria
Les dades pluviomètriques referi-

des al passat any de 1986 són les se-
güents:

Gener,	 33'1 litres
Febrer,	 43'8
Març,	 27'9
Abril,	 58'6
Maig,	 5'7
Juny,	 6'1
Juliol,	 22'8
Agost,	 1'2
Setembre,	 120'4
Octubre,	 87'4
Novembre,	 64'5
Desembre,	 58'6
Total pluja recollida durant l'any,

530'10 litres per metre quadrat.

PLEMPI1 MUNICIPAL
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FELANITX

El nombre de Baleares

SANTORAL

Diu. 18 Sta. Prisca
Dill. 19 St. Canut

Dim. 20 St. Sebastià

Dim. 21 Sta. Agnès

Dij. 22 St. Vicenç, màrt.

Div. 23 St. Ildefons

Dis. 24 St.. Francesc de Sales

LLUNA
Quart minvant dia 22

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx: A les B (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20,30 h.

Felanitx • POrtocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.

Portocolom - Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.

Felanitx - Cala Murada: A les
8,30 i 12,30 h.

Cala Murada • Felanitx: A les
9 i 13 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte i diumenge:
Francesc Piña

Dilluns:	 Gaytt-Melis
Dímarts:	 Miquel-Nadal
Dimecres:	 Jaume Rotger
Dijous:	C Ticoulat
Divendres:	 Francesc Pifia

TELÉFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària	 • 580448. 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550

Hace unas semanas, una digna
representación de Mallorca visitó,
en misión de intercambio cultural,
Ia isla de Rodas. Me invitaron a ha-
blar y escogí un tema que pusiera
en relación la historia de las dos
poblaciones. El tema, al parecer,
despertó interés y me han pedido
que resuma el contenido de mi
charla sobre el nombre de las Ba-
leares.

En la investigación del origen del
nombre de Baleares, la filología vie-
ne en ayuda de la historia. En los
geógrafos griegos de la época hele-
flista nos encontramos con una
afirmación que no deja de ser cu-
riosa. Tanto Estrabón como Eusta-
quio de Salónica dicen que los ha-
bitantes de nuestras dos islas ma-
yores se llamaban baleares en su
idioma local, es decir, entonces, en
fenicio. Estrabón en concreto es-
cribe: «Dicen que a los gimnetas
los fenicios los llamaron baleares,
razón por la cual a las islas Gim-
nesias se les dio el nombre de Ba-
leares». Más tarde Tolomeo repeti-
rá lo mismo: «Las Baleares, que en
griego se llaman Gimncsias...».

Si nos paramos ante esta eviden-
cia, parece claro que etimológica-
mente la palabra Baleares nada
tendrá que ver con el griego y que
será un vocablo de origen semita.
Sin embargo, los mismos autores
citados ademas de otros más anti-
guos, como Licofón de Chalkis, es-
tablecen una relación explícita en-
tre la denominación de baleares y
Ia habilidad de los isleños en lan-
zar piedras con la honda. Por otra
parte no hay la menor duda de que
en ninguna lengua semítica existe
una raíz capaz de formar una pa-
labra semejante a baleares con sen-
tido de honderos. Eustaquio de
Sr:Jónica, ya citado, cae en una con-
tradicción al asegurar, por una par-
te que la palabra era fenicia y afir-
mar, por otra, que los habitantes
de Mallorca y Menorca llevan tres
hondas alrededor de la cabeza, «ra-
zón por la cual se llaman baleares,
es decir, honderos». En efecto, esta
última afirmación implicaba acep-
tar que la palabra no era fenicia,
sino griega.

De los autores que conozco, el
primero en indicar la procedencia
justa del vocablo es San Isidoro de
Sevilla en sus Etimologías: «El mc.
do de arrojar piedras se ideó por
primera vez en las islas Baleares,
de donde les vino tal nombre pues
arrojar, en griego, se dice ballein».

¿Por qué pues los geógrafos grie
gos insisten en que el toponímico

. Baleares, que por fuerza les debía
sonar a griego, es el nombre que
dan a las islas los fenicios y los na-
tivos y que en griego éstas se lla-
man Gimnesias?

Una vez puesto el problema des-
de su vertiente filológica no es di-
fícil hallarle una solución en el
campo de la historia. Por suerte,
ésta nos ha legado suficientes da-
tos para confirmar la hipótesis.

Parece cierto que los primeros
navegantes que visitaron regular-
mente el Archipiélago fueron los
griegos, hacia mediados del S. VIII
antes de Cristo, al seguir la ruta de

Por Juan Nadal Cariellas
‘4111

las islas para enlazar sus colonias
de Kyme, Siracusa, Lampedusa o
cualquiera de las del sur de Italia
con Tartessos, el rico emporio de
los metales del sur de España. El
encuentro de los visitantes con los
nativos podemos figurárnoslo. Sus
hondas harían su aparición balean-
do, que así se dice también en cas-
tellano, las embarcaciones de los
intrusos.

El primer nombre, pues, de las
islas sería el de Baleares. Se lo ha-
brían atribuído los griegos rodios
en la época de su Talasocrácia, he-
gemonía marítima, ciertamente an-
tes del cómputo de las Olimpiadas,
es decir, antes del 776 antes de
Cristo, por causa de la peculiar ma
nera de defenderse sus habitantes.
Este hecho insólito en las experien
cias peregrinantes de los rodios era
una característica que bien valía
para denominar en propio una re-
gión. Se empezó así a llamar balea-
res a los honderos isleños y Balea-
res a las islas. Incluso los mismos
nativos no tardaron en adoptar este
apelativo que, por lo demás, debía
halagarles.

Este nombre encontraron, por
tanto, los fenicios cuando se apode-
raron del Archipiélago, hacia 654.
Es del todo normal que lo acepta-
ran y siguieran usándolo. Como es
sabido, el pueblo fenicio no se dis-
tinguía por su afán creador o reno-
vador. Se contentaba de la libertad
de comercio, copiando y asimilando
lo que de lo ajeno, podía serle útil
para Ia negociación y el cambio. En
el caso de las islas, sin ocuparse de
nombres, se preocupó sólo de im-
pedir el libre paso de la competen-
cia helena por el trapecio trazado
entre Cádiz, Ibiza y Cerdeña-Sicilia,
que tenía como base el norte de
Africa, dominio púnico también.
Los griegos se vieron forzados en-
tonces a cambiar la ruta de comer-
cio, costeando la ribera norte del
Mediterráneo y fundando en ella
sus estaciones de Marsella (600 a.
C.). Alalle (560 a.C.) y Emporion
(550 a.C.). Comienzan en este mo-
mento las batallas entre griegos, en
guneral massaliotas, y púnicos. Es-
tos últimos echaron mano de los
utilísimos honderos, adiestrados y
disciplinados ya por ellos mismos

en forma de ejército. Por suerte no
faltan testimonios históricos 'de
este hecho. Pusianas, Diodoro de
Sicilia, Trogo y otros autores afir-
man que los cartagineses se valie-
ron en sus expediciones bélicas de
mercenarios iberos baleares. La
época de la transformación de los
nntingentes indígenas isleños en

cuerpos del ejército a sueldo puede
fijarse sobre el dato de que ya ac-
túan como tales al servicio de los
púnicos en la conquista de Cerde-
fia. a mediados del s. VI antes de
Cristo, época en la que como seña-
la expresamente Pausanias, «los
cartagineses eran más fuertes en el
mar». A partir de este momento, la
presencia de los cuadros de honde-
ros baleares en los ejércitos púni-
cos en lucha primero contra los
griegos, luego contra los romanos,
es constante y está bien documen-
tada.

Para los griegos, por tanto, que
hacia el 654 antes de Cristo entra-
ban de nuevo en contacto con los
habitantes del Archipiélago, éstos
no aparecían ya como unidades in-
dígenas que actuaban la defensa
personal con su destreza en mane-
jar la honda. Ahora se presentaban
como escuadrones de infantería li-
gera. armados de honda. A la in-
fantería ligera, por lo necesaria-
mente escaso de su indumentaria,
se les llamaba en Grecia con el tér-
mino técnico de los desnudos, es
decir, en lengua griega, gimnetas.
Tal fue el nombre que, por consi-
guiente, atribuyeron los grieg%
massaliotas a los baleares y conse-
cuentemente calificaron a ias islas
qw estos habitaban, de suma im-
portancia estratégica en el coriten-
cioso heleno-púnico, con el corres-
pondiente adjetivo de pertenencia,
es decir Gitnnesias. Con estos nom-
bres hablaron de ellas y de sus ha-
bitantes, a sus aliados de la Hélede.
Así pues, en Grecia y en griego, por
lo menos desde el s. VI antes de
Cristo, a las Baleares se les llamaba
Gimnesias.

Los nativos, sin embargo, y sus
aliados fenicios siguieron llamándo-

las Baleares, apelativo que al haber

adquirido carácter de endémico y

responder más a realidad (los ba-

leares no eran ejército, es decir, no
eran gimnetas sino accidentalmen-

te) se ha conservado hasta nues-
tros días.

Gran Foguertj de ST. ANTOM
a PORTO-COLOM

Avui dissabte dia 17 en el REGUERO DE
CA'S CORSO, amb l'actuació del conjunt

ALABAMA.
VI GRATIS fins que s'acabi
Es podrà comprar Ilangonissa i botifarró

L'organitza l'Associació de Veins de Porto-Colom
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EL COMIC RELICIOS
(Bibliografia complementaria per a la Catequesi Parroquial,

Departament de Formació Religiosa de Centres d'E.G.B.,
pares i educadors)

• Martín Avedillo, F. (text), López Pulido, F. (fflustracions):
«PRIMEROS ENCUENTROS CON JESUS» (La vida y ense-
ñanzas de Jesús para niños de 6 a 12 años). Edic. FAMA,
Héroes de Toledo, 35. 49003. Zamora. 1985.

• Blasco, J. (Illustr.), Moliterni, C. (text): «LA BIBLIA EN CO-
MIC». Ediciones MONTENA, Av. Alfonso XIII, 50. 28016. Ma-
drid. 1983.

• Thivollier, P. (text), Rousseau, P. (illustr.): «JESÚS Y SU
MENSAJE DE LIBERACION». Narraciones ilustradas sobre
el Evangelio. Edit. ARCO-IRIS. C/. Javier de Barcáiztegui, 21.
20010. San Sebastián. 1980.

• Aljibe, L. (guió), Dibuixos: varis: Colección «HÉROES Bf-
BLICOS» (60 quaderns iHustrats, de 20 pàg. cada un a dos
colors. Inclouen: A. Testament, N.T. i Fets deis ApOstols).
Coedición: EDEBË Passeig St. Joan Bosco, 62. 08017. Barcelo-
na i Edit. VERBO DIVINO, Estella (Navarra ). 1981.

• «UNA HISTORIA OUE NO CESA» (3 toms). S'està publicant.
Han aparegut 2 toms. Edit. ERALFE S.L., Hilarión Eslava,
13, 62. Aptdo. 115. 03080. Elda (Alicante).

• «EL AÑO LITÚRGICO EN COMICS». Ciclo «C». CUARESMA.
Dibuixa: Nando.

• «EL AÑO LITÚRGICO EN CÓMICS». Ciclo «C». PASCUA.
Dibuixa: Nando.

• «EL AÑO LITÚRGICO EN COMICS». Ciclo «C». TIEMPO OR-
DINARIO. (Diumenges 9-17) Dibuix: Nando. Edic. PAULINAS.
Protasio Gómez, 15. 28027. Madrid. 1986.
(Material útil per figurar a les cartelleres parroquials, per a
us deis conegis i centres de catequesi i especialment adequats
per a un treball de reflexió en grups de gent jove, conduits per
un bon animador).

• Cortés, J.L.: «UN SEÑOR COMO DIOS MANDA». Vida pública
de Jesús, desde Joan Ba p''sta fins a la darrera pujada a Jeru-
salem. 5." Edició. PPC, E. Jardiel Poncela, 4. 28016. Madrid.

• Cortés, J.L.: «QUE BUENO QUE VINISTE»...
• «LA BIBLIA. La H.a del Pueblo de Dios», a través de sus perso-

najes. 48 fascículos de 32 pág. cada uno. Encuadernables en
8 tomos. Texto bíblico completo a pie de página. Coedición
VERBO DIVINO-EDEBE.

• Berthier, R. i Faure, J.M.: «LA BIBLIA EN COMICS» (Colec-
ción). Documentada visió de Jesús, el seu temps i fets i prime-
res nasses de l'Església. 48 T'ag. cada fascicle. N'han sortits
10. (Dirigida als nins a partir de 8 anys. També es un valuós
instrument pels pares, catequistes i professors. A ells van diri-
gides les darreres pagines de cada volurn, que inclouen el text
bíblic original i unes consideracions molt útils). PPC. Madrid.
	Vea

FELANITX
•

Entorn de la Catequesi - I IV sessions catequetiques.
Llastima que encara no n'hi hagi

en la nostra llengua i -que tota la
sí un petit indicador del que se pot bibliografia ofenda sigui en cas-
dispondre actualment per minorar, tellá..
rejovenir i dinamizar les nostres	 Vet ho aquí:

BIBLIA 1 ORDINADORS.—De que
l'Església i les seves institucions,
també estan fent ús dc les noves tec-
nologies, en són una mostra dues
noticies que els mitjans de comu-
nicació ens varen servir a l'últim
trimestre d'aquest any passat. Amb-
dues s'originaren, per separat, una
a cada cap de món:

• Europa: A Nuremberg (Alema-
nya) l'associació «Projecte pilot in-
terconfessional rectors i computa-
dors personals» te el projecte d'in-
formatitzar les Sagrades Escriptu-
res; això es: gravar les distintes ver-
sions de la Biblia, incluides les ori-
ginals hebreut i grega i la Vulgata
Ilatina, en un «compact disc».

Per altra banda a Stuttgart la So-
cietat de la Biblia alemanya treura
al mercat enguany mateix un disc
d'ordinador amb la versió luterana
del texte sagrat.

• America: Les Filies de Sant
Pau deis EE.UU. han preperat una
serie de programes per ordinador
amb el títol «Regina Software», amb
els quals pretenen proporcionar co-
neixernents religiosos, catequetics i
formatius als nins i joves, donada
Ia torta incidencia que els ordina-
dors tenen dins la societat america-
na, presents arreu arreu a les esco-
les i de cada vegada més en les fa-
milies. El primer títol de la serie és
una introducció a la Biblia: «El lli-
bre deis llibres» du per títol.

EL TEBEO COM A EINA DE
TREBALL—E1 món de la imatge
(tan d'actualitat avui en dia) també
pot ésser Un mitja útil a l'hora de
for entendre i comprendre millor a
les nostres generacions ¡oyes t t alió
que de debò tractam de viure i cel-
lebrar: la Bona Nova de Jesucrist.

Per això aquí teniu un breu re-
sum de publicacions, on dibuixos i
guions es complementen, per fer més
present en el nostre món la Paraula
de Déu. Són cl que abans nosaltres
en deiern «tebeos» i que ara (in-
fluencia americana) s'anomenen cá-
mies. El curiós del cas es que a cap
de les publicacions sobre catequesi
que he tingut l'ocasió de fullejar,
mai he vist reunida una informació
bibliográfica que oferís arreplega-
des, les distintes publicacions que
s'han valgut del còmic per apropar-
nos el missatge.

La present recensió no pretén es-
ser exhaustiva ni molt manco, però
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Necesito aprendiz electricista
con título profesional.

SOMIANT EL FUTUR? — Moltes
d'aquestes publicacions han d'arri-
bar a les majas deis nostres fills, com
a perllongament de la catequesi en
la vida familiar, on hauria de tenir
lloc una part molt important de l'e-
ducació cristiana dels nins. Com un
obsequi vertaderament apropiat amb
motiu de la 1.a Comunió, Nadal, ani-
versari, fi de curs, etc. propiciaran
uns primers contactes amb el mis-
satge de salvació.

També haurien d'estar a l'abast
dels nostres grups parroquials i ca-
tequistes, com eines de treball, per
motivar la reflexió en grup, com a
complement en la confecció de mu-
rals, reelaboració i creació de nous
mitjans audiovisuals, etc.

Fins i tot veig molt convenient
necessari —el muntatge

d'un petit «Departament d'audiovi-
suals» a les dependencies parro-
quials, on poc a poc, amb el suport
econòmic de tots els implicats en
aquesta tasca (pares, comunitat par-
roquial) i l'ajuda d'altres significa-
des entitats ciutadanes (Ajuntament,
entitats bancàries, etc.) s'aniria com-
pletant i engrossant amb l'incorpo-

nació de noves adquisicions (projec-
tors de diapositives, aparell de gra-
vació i reproducció, llibres, muntat-
ges audiovisuals;* cassettes de can-
çons, etc.), tot al servei i en funció
dels grups d'EGB, Confirmació, re-
flexió, celebracions, etc.
ADEU AL CAP I A LA FI

Aquí conclou aquesta serie. Qual-
cú pot haver pensat desprès d'haver
tingut la santa paciencia de seguir-
me fins a la fi: «Aquest somia trui-
tes i no toca de peus a terra». I esta
en el seu dret de fer-ho. Però certa-
ment no haura entes que el creient
es l'home que creu i viu que la uto-
pia es posible. Aquell que assumeix
Ia tasca de la Catequesi com un rep-
te que l'obliga a una constant des-
installació i conversió i l'impulsa a
caminar. Aquell que creu i sap que
tot sera possible sota el guiatge de
l'Esperit del Senyor que constant-
ment ens renova, ens fa creatius, ens
vivifica i revifa i referma la nostra
esperança. Aquell que, en definitiva,
fa de la seva vida servei, celebració
i festa per al germà i amb el ger-
ma.

Riel Garrm4

SALUT MENTAL
PREVENCIÓ

La paraula prevenció o prevenir
la sentim molt sovint per la televi-
sió i la llegim a la premsa. Però
realment intentam portar a terme
una prevenció?

La prevenció, sanitàriament, im-
plica practicar una medicina a per-
sones sanes abans de que pateixin
alguna malaltia, per així evitar la
seva aparició. Es doncs una medici-
na necessària. Però la prevenció tam-
be ha d'abastar la salut mental, ja
parlarem de que la salut física
mental són indisociables. Hem de
practicar una prevenció física i psi-
cològica.

Parlant de salut psicològica, per
dur a terme una prevenció a la in-
fancia, que han de realitzar els pa-
res i eclucadors —amb un minim
assessorament psicològic professio-
nal— abans de que els infants ten-
guin trastorns de conducta —nins
molt agressius, depressius, hiper-
actius, etc.— o trastorns escolars
—dificultats del llenguatge parlat,
deficiencies de lectura i d'escriptu-
ra, problemes de manca d'atenció,
de concentració o de memòria—. Els
pares tot d'una que observin en els
seus fills alguna deficiencia o con-
ducta que creguin estranya, cal cor-
regir-la, cal assessorar-se i actuar.
Sempre es millor rectificar les di-
ficultats o deficiencies quan acaben
de neixer o abans de que apareixin,
que quan fa una serie d'anys que
l'infant els té. Per exemple, quan tia
infant té problemes per xerrar —no
diu certes sitia bes, diu «tosa» per
«rosa»— o xerra en dificultat i re-
t-rd respecte als seus companys
d'edat, cal prevenir nous problemes
que sorgiran si no rectifica i parla
be, com seria dificultats de lectura
i escriptura que a la llarga provo-
carien un fracas escolar.

La prevenció en salut mental l'han
de fer pares i educadors —si es pos-
sible amb assessorament tècnic—
dia a dia, aturant-se algun moment
a observar l'infant de manera crí-
tica, valorant-lo i tractant qualsevol
conducta incipient que sembli estra-
nya o deficitaria, abans de que es
converteixi en un autentic problema.
Així p`ossibilitarem un creixement
psicològic dels infants més sa i equi-
librat.

Per suggerencies i consultes diri-
giu-vos a la redacció del Setmanari
FELANITX.

Berna! Calafat, Psicòleg.

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Matemáticas 1.0 RUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Dameto, 54-1°- Tel. 582110

SE OFRECE SRTA. para trabajos
domésticos o para cuidar niños.
luí.: Cala figuera. 75- 1.°

SE NECESITA CHICO-A, para tra-
bajos de delineante.

1NFORMES7 EN ESTA ADMON.

SE PRECISA CARNICERO (A)
CHA RCUTERO (A)

Inf.: Tel. 658179
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Les Beneïdes de Sant Antoni
en Es Carritx6

Recordam a tothom que avui ho-
rabaixa se celebraran en Es Carrit-
xó les Beneides de Sant Antoni, les
més animades i vitenques de la con-
trada. Començaran a les 3'30 de la
tarda. Un Jurat integrat per una per-
sona de cada una de les localitats
que hauran presentat carrosses ator-
gara, els premis següents:

ler. 15.000 ptes. i obsequi.
2on. 12.000 ptes. i obsequi.
3er. 10.000 ptes. i obsequi.
Els premis següents, 4rt., 56., 6è.

7è. (que no tendran obsequi),
seran de 6, 5, 4 i 3 mil pessetes
respectivament.

De tota manera totes les carros-
ses participants seran recompensa-
des amb 3.000 pessetes.

L'organització de la festa corr a
càrrec de l'Associació,de Veins d'Es
Carritxó, la qual —segons resa el
programa— declina tota responsa-
bilitat en qualsevol contratemps
que es pogués registrar en el seu
decurs. I, naturalment, vos convida
I espera a tots a la festa.

Un concurs de Betlems
La TVF va organitzar aquestes

passades festes de Nadal un concurs
de Betlems al qual s'inscrigueren 20
participants. El primer premi fou
pel nin Antoni Martorell Julia, el se-
gon per les germanas Magdalena i
Margalida Oliver i el 3er. per la ma-
dona Magdalena Ramon de Sa Coma

Enhorabona als guanyadors. Tant
de bo que aquest concurs tengués
continuitat els anys a venir.

Sant Antoni a So'n Valls
El Centre Cultural de So'n Valls

és l'organitzador de la festa de Sant
Antoni, la qual s'iniciarà avui ves-
pre a les 8 amb l'encesa d'un mo-
numental fogueró, en el qual es po-
dran torrar botifarrons que .s'oferi-
ran de franc, així com el vi, donat
per «Vins Bernat». Hi haurà músi-

ca de discoteca per a ballar i men-
trestant se rifara una porcella do-
nada p'En Marc Vade!!.

Dernà diumenge, a les 11 del mati
se celebrara la missa solemne en
honor del Sant i tot seguit

les Beneïdes.
Hi haurà concurs de carrosses

amb premis ben interessants.

El Foguerá del Passeig
Ramon hull

Els veinats del passeige Ramon
Llull no volen trencar el costum que
implantaren fa un parell d'anys.
Avui vespre a les 8 l'armaran de
debó amb un fogueró i una ballada
popular al so dels conjunts «Escla-
fits i castanyetes» d'Arta. i «S'Estol
d'Es Picot» de Son Macia. No hi
mancará vi de franc per acompa-
nyar la menjúa.

La gent del passeig convida a tot-
horn a sumar-se al seu folgar.

El Foguerd dels esportistes
Avui a les 8 del vespre, en el

Camp Municipal d'Esports de Su
Mola hi haura FOGUE116, on sofe-
rir? pa i vi de franc fins que s'acabi
i Hangonissa per qui en vulgui
comprar.

Tots hi quedau convidats.

Curs Stvdia
El proper dijous dia 22, a les 9'30

del vespre, a la sala d'actes del col-
legi de St. Alfons, el P. Antoni Oli-
ver parlará sobre «la reforma intui-
da pel Pare Tomasi».

Es convida a totes les persones
interessades i es prega puntualitat.

Hogar de la Tercera Edad
Para el lunes 19 de enero se tie-

ne programada la asistencia al Rial-
to para la función «Ca ses monges»
de Xesc Forteza. A la salida se asis-
tirá a la revetla de San Sebastián.

La salida de los autocares será de
la Plaza Sta. Margarita a las 5 de
la tarde.

Sant Antoni a So'n Negre
A So'n Negre celebraran la festa

de Sant Antoni el disabte dia 24 i

•
diumenge dia 25. El programa, su-
posam que será el tradicional. Missa
i fogueró el dia 24 i BENEIDES el
senclemn. De totes maneres a la nos-
tra pi-opera edició confiam oferir
ami) tot detall el programa d'aques-
ta festa.

Adoració Nocturna
Di mecres dia 21, a les 9 del ves-

pre, a l'església de Sant Agustí, hi
haurà Vigilia d'Adoració Nocturna.

AVIS
Amb motiu de les Beneïdes de

Sant Antoni que se celebraran de-
ma diumenge i per tal de no entor-
pir la desfilada de carrosses, es pre-
ga als propietaris de cotxes que ten-
guin esment de no deixar-los apar-
cats, a partit de les dues del capves-
pre, en els carrers 31 de Març, plaga
de Santa Margalida, carrers de So'n
Morei, de Ses Eres (tram comprés
entre So'n Morei i plaga d'Espanya),
així com el lateral de' la plaça d'Es-
panya termener amb els bars de
Ca'n Felia i Ca'n Usola, L'Alhambra
i fins el Bar Cristal.

Moltes grades.

vida social
DE VIATGE

Després de passar unes setinanes
a Estats Un its d'A mèrica, ha retor-
nat a Felanitx, Na. NI." Concepció
Prohens BenrMsar.

P ET ICIO

Dies passats, per D. Jaume Rosse-
lló Mascaró i esposa D. a Miquela
Barceló Galmés i pel seu fill Joan,
ha estat demanada en matrimoni a
D. Antoni Lluís Xamena Artigues i
esposa D.a Catalina Galmés Obra-
dor, la seva filla Miqueta Victòria.

La boda se celebrara dins poc
temps.

NOCES
Dissabte passat a migdia, a l'es-

glésia parroquial de Sant Miguel,
s'uniren en matrimoni els joves Ma-
ria Muelas Mas i Alexandre Semina-
rio Regio. Bendi la cerimónia Mn.
Gabriel Rebassa, vicari de la parrò-
quia.

Apadrinaren els nuvis els pares
respectius, D. Raimundo Muelas
Obrador i D.a Catalina Mas Riera;
D. Juan Roberto Seminario Rodrí-
guez i D.a Luisa Reafío de la Piedra.

Testificaren l'acte matrimonial,
pel nuvi els seus germans Joan Car-
les i Lluís Ricard, Frederic Podo-
nowski, Julia García i Jeroni Vidal.
Per la nuvia el seu gema Pere; la
seva cosina Joana Lourdes Moragues
Mas i Na Petra Maria Valens Nico-
lau.

Un cop acabada la cerimònia, els
nombrosos convidats es reuniren en
un dinar al Club Nàutic de Sa Rá-
pita.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona els novells esposos.

NECROLOGICA

Dimarts passat, dia 13, moria al
convent de les Trinitaries, Sor Mar-
galida Fiol Bauga, a 89 anys d'edat.
Al Cel sia.

Sor Margalida havia nascut a la
nostra ciutat l'any 1897 i a 21 anys
entra religiosa. Cursa la carrera de
magisteri a Ciutat on exerci l'ense-
nyança durant la major part de la
seva vida, molt estimada per guantes
la tengueren per mestre. L'any 1970
fou destinada a Felanitx on encara
exerci la docència durant uns quants
anys.

Mentre les seves carnes l'aguanta-
ren es dedicà a visitar vellets i ma-
lats i una volta impossibilitada era
la seva iHusió participar per la pre-
garia i l'acceptació de les seves limi-
tacions, en les tasques pastorals de
la Comunitat.

Endemés de la seva tasca profes-
sional, fou durant un bon grapat
d'anys, Consellera i Secretaria Ge-
neral, demostrant en tot moment un
gran amor a la congregació.

Rebi la Comunitat de Religioses
Trinitaries, el seus germans Joan i
Catalina i els altres familiars el nos-
tre més sentit condol.

Ajuntament de Felnitx
ANUNCIO

REDUCCION ARBITRIO •
RECOGIDA DE BASURAS

Se recuerdo al vecindario, que la
tarifa relativa O viviendas particu-
lares en Felanitx, litoral, S'Horta y
Cas Concos, gozaran de una reduc-
ción del 50 "1„ de la misma, siempre
y cuando se demuestre que en la
misma sólo habitan personas jubi-
ladas, que disponen de una sola vi-
vienda y que la renta total percibi-
da por el conjunto de personas que
conviven en dicho domicilio no ex-
ceda de 42.150 pesetas mensuales.

El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa iinira el 15 de marzo.

Felanitx, a 14 de enero de 1987

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

VENDO finca 2 cuarteradils, entre
Felanitx y Manacor. Almendros,
higueras y algarrobos.
Se garantizan dos importantes co-
rrientes de agua subterránea. Lu-
gar tranquilo y de fácil acceso.
2.500.000 Pts.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ill•=11111n1111iIIM

DIETARIS

AGENDES 1987
Disposam d'un bon assortit de
les millors marques

Papereria
RAMON LLULL
C. Major, 25

AL.LOTS
Ara teniu una bona oportunitat per canviar

a bon preu la CARTERA ESCOLAR
DESCOMPTES

del 20, 30 ¡50 per cent
En tenim un assortit molt interessant.

Veniu a veure'l

Papereria RAMON LLULL
Carrer Major, 25
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VENDO CASA semi acabada (dos viviendas)
3 o 4 dormitorios y 2 baños cada una

en calle Virgen San Salvador

Informes: Restaurante PITUFOS Cal Millor
Tel 535606

Cofradía de la Piedad
Las personas interesadas en pertenecer a la nueva

cofradía de penitentes, pueden ponerse en contacto con el

Sr. Mayol, Tel. 581374 (noche), y en esta Administración,

Major, 25, para proveerse del nuevo vestido.

717 771771" 7, 1 - 171
2n_.1	 1.14

El mal temps del dia anterior féu
canviar el circuit perquè el que te-
nien previst els organitzadors del
C. A. Pollença consideraren que es-
tava impracticable. A l'improvisat
escenari començaren les proves amb
una hora de retard.

Els de Felanitx s'apuntaren la vic-
tòria en quatre categories masculi-
nes, tres d'elles per atletes del J. Ca-
pó i l'altra per part de A. Peña
(C. Calvià). També es destacable re-
marcar que a la categoria benjamí
els tres primers foren del Club fe-
lanitxer i que a les categories feme-
nines s'obtingueren tres segons
Roes.

Les classificacions dels corredors
felanitxers que assoliren millors
Roes són:

Iniciació
masc.—ler. Llorenç Páramo
fem.-3.a Aina M.a Sánchez

Benjami
masc.—ler. Joan V. Maties, 2on.

Joan R. Vidal, 3er. Bernardí Sie-
rra.

fem.-4.a Mari Carmen Adrover

Aleví
masc.—ler. Xisco Monserrat, 5è Pe-

re A. Bennaser
fem.-2.a Catalina Albons, 4.a Mari-

bel Fullana

I nf antas
masc.-6è Miguel Sánchez

Cadet
fem.-2.a Maria Monserrat

el de sempre, voldria recordar al
qui se'n cuidi de posar-lo, que no
caigui en l'error de sempre d'enxu-
far als amics o familiars o manipu-
lar a la gent, com hem vist al llarg
de tants d'anys.

Senyors de l'Ajuntament, els faig
saber que els velns del polígon qua-
tre i els seus entorns, també paguen
el seus impostos i sobre tot també
voten, per tant ja ho sabeu, feis les
coses ben fetes que al cap i a la fi
costen el mateix.

Com que ja s'acosten les Festes
Nadalenques els vull donar els molts
anys, però que els qui les quedin per
governar les emprin per fer les co-
ses més ben fetes.

Molts anys i salut per tots.

Una Pensionista

Felanitx, a 18 de desembre de
1986.

(Retirada de l'edició anterior)

AGRADECIMIENTO DESDE
SAN PEDRO

Sr. Director:
Por este medio quiero agradecer

a todos los familiares y amigos que
desde Mallorca nos hicieron llegar
su pesar por la repentina muerte de
mi hermano Antonio.

Al estar tan lejos, es el único con-
suelo que uno tiene, que se acuer-
den de mi familia.

En nombre de ella y mío, muchas
gracias.

Damiana Tu gores

Junior
masc.—ler. Antoni Peña (C. Calvià),

56 Miguel Perelló
Veterà
3er. Sebastià Adrover (Fidípides)

Sènior
fem.—La M.a Antònia Caldentey (Fi-

dípides), 4.a Margalida Adrover

Campeonato de dominó
El pasado día 9 hubo cena de clau-

sura del III Campeonato de dominó,
organizado por el «Bar Mercantil».
Hubo la nota emotiva en el recuerdo
del amigo Alfredo, se notaba su
ausencia con cierta tristeza. Su hijo
Alf redin recibió el trofeo al 2.° clasi-
ficado.

El primer puesto fue para la pa-
reja Filigrana/Andrés. El segundo
para el tándem Coca/Alfredo y el
tercero para Lozano/Amores.

Tras la cena de compañerismo
hubo entrega de trofeos.

El mayor de cierres se lo'llevó Hi-
ginio.

JIMMY

FLAM DE TARONJA

Ingredients: Mig litre de suc de

taronja, 400 gr. de sucre, 6 vermells

d'ou i una cullerada sopera de «Mai-

zena».

Preparació: Remanau be els ver-

mells d'ou i el sucre i quan tengueu

Ia crema ben feta afegiu-hi la «Mai-

zena» i a continuació el suc de ta-

ronja. Teniu la flamera preparada

amb el sucre cremat, ompliu-la i
posau-ho a bany mania dins el forn.

Nota: Si les taronges no són molt
dolces, en comptes de posar-hi 400
gr. de sucre, posau-n'hi 500 i si en

lloc de la «Maizena» hi posau 50 gr.

de midó fos amb un poc d'aigua fre-

da, el flam encara sortirà Inés fi.

Aviso de USA
Lectura

20-21-22 y23

en Felanitx

SE NECESITA Señorita, ayudante
de cocina. Imprescindible coche.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

FELANITX

AL BATLE
Sr. Baile:

Voldria saber quina es la utilitat
que té la maquina d'agrenar els car-
rers, si només la fan servir després
de les fires o quan ja no queda més
remei.

Tot aixe) ve a que, caminant pels
carrers de Felanitx, i no eren carre-
rons precisament, me vaig fitxar
amb la seva denigrant imatge,
lo bruts que estan, plens de papers,
pots buits, plastics, fulles seques,
merdes de ca i altres porqueries,
que ajuden a poder dir:

«Felanitx, més bruta que mai».
Ho dic, perquè se n'adoni el Sr.

Batle i també per apenar a la cons-
ciència ciutadana.

He vist que l'empresa que fa la
neteja de Felanitx, disposa d'una
dona per aurenar els «carrers» i ho
pos entre cometes, perquè pel que
he vist aix-) només compta per al-
guns carrers, per exemple pel meu
no ha vingut mai i si això va per
torns a hores d'ara ja m'hauria
d'haver tocat almanco una vegada.

Per cert, la plaça de Ses Palme-
res i el passeig Ramon Llull, sem-
pre estan plens de merdes de ca en-
tangades, ho dic perquè l'altre dia
vaig llegir que un senyor deia al
Felanitx que trobava molt ben fet
que a aquests dos llocs les haguesin
enrajolats, ja me pareix be, però si
ho estan amb materials d'aquesta
casta, mes valdria que fosin de ter-
ra com abans.

Uns quans cops a l'any, després
de les fires, la maquineta, passa per
Ses Palmeres, però del Passeig Ra-
mon Llull ni se'n recorda, cree que
no s'hi ha acostat mai.

Bé, només volia que mitjançant
aquest escrit la gent se n'adonas de
que la neteja es realment important
i sobre tot que el Sr. Batle, que es
el responsable de fer complir les
obligacions d'aquesta empresa mig-
netejadora que tants de doblers ens
costa a tots, les fes complir de bon
de veres les feines que les toca fer.

Per tant, esper que no facin parts
i quarts i netegin tots els carrers i
no uns quans.

Un ciutadà que amb una merda
SC va enfangar.

EL POLIGON QUATRE

Sr. Director:

Jo no escrit per criticar sine' per
exposar la meya opinió, ara que
afortunadament les dones ja no som
un escola d'amén.

Esta molt be l'enrajolat i l'asfal-
tat i tot el que sigui en be del nos-
tre poble, el que volia saber és si
les foranes de la vila, com per exem-
ple el Molí d'En Ploris, el seu entorn
i el famós polígon quatre, pertanyen
a la vila, pareix que no tenen dret
a que se'n cuidin d'ells un poquet.
Desastres com es poden veure a
aquestes zones no n'he vists en Roe
mai. Si hi visqués qualque peix gros
o enxufat ja faria temps que estaria
arreglat.

Si jo visqués per aquests entorns
oferiria ca nostra al senyor Baile i
així veuria amb quines condicions
s'hi viu. Una urbanització tan am-
pla i espaiosa com es, podria lluir
molt mes i ésser un dels Roes mes
agradables de la vila.

A Felanitx la compar a aquell que
se renta la cara i es deixa els peus
bruts, tanmateix amb les sabates po-
sades no es veu la brutor.

Ho dic perquè l'altre dia, passe-
jant pel carer de la Verge dels So-
cors, que no li podrien haver posat
nom mes encertat, vaig pensar que
si hi van caminant un poc encortats,
en pot demanar de bon de veres de
socors, es ben necessari per poder-hi
anar sense perill, degut als bonys i
clots, pedrotes i pois. Quan plou es
un vertader fanquer i s'ha de me-
nester una barca per passar.

Fa pena aquest carrer i ho es més
que necessari asfaltar-lo en lloc de
reasfaltar carrers que no ho han de
menester que a l'instant les arribara
part damunt del portal.

Amb un poc de bona voluntat per
part dels qui comanden, tots po-
dríem estar be.

Ja que hi som, voldria fer avinent.
que venint del Passeig Rep. Argen-
tina, quan voltam per anar al carrer
de la Plaça de Toros, a l'enfront hi
ha un carrerò ple de ferns i brutícia,
a on pastura una bístia, que pareix
el carreró de la por. Aquest pobre
animalet, que baldament no sigui
meu, me fa passar pena de les ma-
lalties que pot aplegar pasturant per
allá. Ara pensau si hi van a jugar
allots, el mal que pot esdevenir. Que
costaria adesar-ho un poquet?

Per acabar voldria comentar que
he sentit a dir que a la Casa de
Cultura s'hi ha de menester un por-
tala o guardia, abans de que passi

Cross Port de Poilença
Els felanitxers guanyaren 4 proves



Classes de cerimica
Curset 87
per a nens i adults

Places limitades

INFORMACIO I MATRICULA
Taller de Ceràmica

C. Majar, 34

(I ALL VERMELL	 Tel. 582158

Restauraste MALLORCA
Paseo Ramón Lid, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en Watos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

e

ClEcl
• •

" rft. -
V     

Tel. 580111
Sábado 17 a las 4 tarde

FESTIVAL INFANTIL
La película que todos los niños deben ver

Santa Claus y otra película infantil
Entrada especial 100 pesetas. A cada niño le regalaremos un
póster tamaño gigante.

Viernes 16, sabad o 17 a las 9 noche y domingo 18 desde las 3

FELAtnIITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y -Microbuses.

Tels. 580248 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• CUMPLEN AÑOS ESTA SE-
MANA. — LILIANA CAVANI (50),
ELSA MARTINELLI (52), EVA
LEON (39), JULIAN MATEOS (49),
FAYE DUNAWAY (46), DALIDA (54),
STEVE REEVES (61) y PLACIDO
DOMINGO (46).

• Hoy viernes mi amigo Joan/
Jhonny del «BAR COSMOS» de POR-
TO-COLOM celebra SANT ANTONI.
FOGUER6 al canto a la vera de su
modus vivendi. Sobrctssada i boalar-
7-6 per a omplir-se tothom i vi per
alegrar-se. ¡Sangría gratis!

• LOS CUATRO JINETES DEL
APOCALIPSIS que van a CUBA pue-
den ser cinco. El otro personaje pue-
de ser BERNARDINO ARTIGUES.
La fecha es el 6 de febrero. A mi no
me extrañaría que tuvisen proble-
mas de aduana por culpa del erotis-
mo. Se van cargados de bragas y sos-

tenes... (?) Y uno, que sabe de las
cárceles cubanas, piensa que se la
juegan ¿O no?

• El próximo sábado día 24 en
«DISCOTECA CLASS» se prepara
una nochecita de espanto. «LAS HIE-
NAS», «LOS TURCOS», «CERE-
BROS EXPRIMIDOS», y «LOS TES-
TICULOS DE JEHOVA» son los gru-
pos anunciados para dar marcha al
personal. ¿Casi ná!

40 En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una obra maestra del gran
BILLY WILDER, ni más ni menos
que «PRIMERA PLANA» («The front
page») con dos grandes actores de la
comedia WALTER MATHAU y JACK
LEMON. La otra es «POWER» de
SIDNEY LUMET («Doce hombres
sin piedad») con RICHARD GERE,
JULIE CRIHSTIE y GENE HACK-
MANN. El domingo se echan estos
dos peliculones y una de propina
«SANTA CLAUS», para los «peques».

• VIDEOCLUB. — «LA GUERRA
DE LOS MUNDOS» de BYRON
HASKIN según la novela de H.G.
WELLS con GENE BARRY y ANN
ROBINSON. Es inevitable recordar
el somero «follón» que armó con su
guión radiofónico un genio llamado
ORSON WELLES. La película no es
una obra maestra pero es un título
de obligada visión para los amantes
del cine de ciencia-ficción. Pese a ser
realizada en el 53 sus efectos espe-
ciales no desmerecen de los de hoy.

JORDI GAVINA 4

BENEIDES DE SANT ANTONI

No vos cregueu que les beneïdes
de Sant Antoni hagin anat sempre
tan potentes com ara; ni d'un bon
tros!

Fa vint-i-cinc anys, per no anar
més enfora, foren de lo més magre
que vos pogueit imaginar. Figurau-
vos, que per aquelles saons, per tal
de no haver-hi res, ni tan sols sor-
tí cap carrossa a rebre les benedic-
cions pertinents.

«Las tradicionales Beneïdes, qui-
zás por la mecanización de los tiem-
pos actuales, se mostraron poco con-
curridas y en ellas, no pudimos re-
gistrar el paso de ninguna carroza»
— ens deia el cronista de torn.

I això que hi havia prou bestiar
a beneir, l'any 1962! I moltes epi-
dèmies a immunitzar, algunes d'elles,
encara les duim a me-coll!

Ara, gràcies a la mateixa mecanit-
zació, les beneïdes surten d'es bota-
dor i es fan indispensables en el
calendari festiu de la nostra Ciutat
i a dins el mateix terme, ja que Es
Carritxó, S'Horta i Ca's Concos, a
més dels altres llogarets, es desfan
a peces i fan el tot per tot perquè
hi hagi participació multitudinària.

Que dins la comarca tenim mês
pesta porcina que mai, mês mal de
pote), mes brucelosis, més contami-
nació dels ocells migratoris? I què?
Es que el bo de Sant Antoni no pot
fer alguna badada, —tal vegada a
posta—, maldament la gent seguei-
xi donant-li doblers perquè ens guar-
di s'animal, tan si es de pel com de
ploma?

No hàgiu por, ideo! Pensem que si
Déu no vol, els sants no poden! I
Déu sap el que ens convé!

Endavant les beneïdes. Vériguin
bones tímboles de vi i sarau a bal-
quena; i sobretot, molta d'imagina-
ció: Que amb vidres verás, la «paia»
pareix farratge!

Feis la prova i ho comprovareu!

OBRES
— Sc feien reformes a l'Edifici de

la Caixa de Pensions. Desapareixien
els Dispensaris, ampliació de l'Ofi-
cina i Biblioteca... A mes se cons-
truir una Sala d'Exposicions.

Mentre, la Biblioteca es trasllada
a una Sala de l'Institut Femení de
Segona Ensenyança.

— Desde hace unas fechas y si-
guiendo un nuevo sistema, se viene
trabajando en los primeros kilóme-
tros de la carretera de Porreras a
Felanitx, en el afirmado y posterior
asfaltado de la mencionada carre-
tera.

— Se encuentra en periodo ade-
lantado, las perforaciones que se vie-
nen realizando en el Paseo luan Es-
telrich, al objeto de encontrar un
nuevo caudal de agua que asegure

• definitivamente el abastecimiento a
la ciudad.

PLUJA
La deseada lluvia se ha presenta-

do igualmente, si bien los chubascos
registrados no fueran tan cuantio-
sos como la gente del agro hubiera
deseado.

Sembla que la pluja dins el mes
de gener dd 1987, ha estat més ge-
nerosa i els1 camps verdegen picos
d'esperança.

Si les dites se confirmen: Aigua
de gener, tot l'any va bé; brusque-
tes de gener, bon any mos ve; gener
amarat, mig any assegurat... etc.

Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

2 grandes películas  

Primera plana y Power
Viernes 23, sábado 24 a las 9 noche y domingo 25 desde las 3

¡Al fin! La película 'mis taquillera y mejor película del año
juntamente con «COLOR PURPURA»

La Misión y Sed de poder
PROXIMOS ESTRENOS:	 6-7-8 febrero	 Color Púrpura

13-14-15 febrero Aliens - El Regreso
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CINE FELANITX 581231

Hoy sábado y mañana domingo

Ruega por tu muerte

FELANITX

BASQUETFUTBOL

MAS FAN. DE 10 PREVISTO Protagunistes: Les bruspes ers equips sêniers
FELANITX, 3—PORTO CRISTO, 1

Tolde soleada y buena entrada en «Es Torrent&
FELANITX: Vargas, Obrador,

Juan, Santi Barceló, Gallardo, Cano,
Rial, Vacas y Vanrell. Alfonso por
Gallardo.

ARBITRO: García Carrasco. Pési-
mo arbitraje. Muy mal ayudado en
Ias banda. Tarjetas amarillas a Va-
cas del Felanitx y Barceló y Romero
del Porto Cristo. Tarjeta roja direc-
ta a Santi del Felanitx por agresión.

GOLES: Minuto 38, rechace del
portero visitante y Santi muy aten-
to inaugura el marcador, 1-0. Minu-
to 41, Vanrell en jugada personal,
2-0. Minuto, 43, Vacas de fuerte chut
establece el 3-0. Minuto 52, riguroso
penalty dentro del área local que
transforma Cerda, 3-1.

COMENTARIO: Victoria clara del
Felanitx que parece ser ha salido del
«bache» de juego que atravesaba y
en la tarde de ayer ha dominado a
los visitantes por completo, sobre
todo durante la primera parte.

ANDRI

PROXIMO PARTIDO. — LA VIC-
TORIA - FELANITX. Nuestro equi-
po viaja al campo de La Victoria
el próximo encuentro de liga. Un
equipo bien situado en la tabla con
un positivo. El Felanitx tiene que in-
tentar restar alguno de estos cuatro
negativos, pese a la obligada baja
de Santi por sanción.

M.

2! REGIONAL
S'HORTA, 2 - MARIENSE, O

BUEN PARTIDO
Especialmente el realizado por el

S'Horta en la 2.° parte, que con un
juego rápido y serio arrinconó a su
rival en su área, no dejándole con-
trolar ninguna jugada. El Mariense
atrapado en su parcela fue sometido
a un fenomenal «pressing», contan-
do los muchachos de Aznar con nu-
merosas oportunidades de gol.

El colegiado Barceló estuvo bien
en lineas generales, salvo el 'solo
error de no sancionar con penalti

una falta cometida a Mas.

Goles.—(1-0), Burguera resuelve
un barullo en el área. (2-0), bonita
jugada entre Mas y Dino, que es
quien establece el resultado defini-
tivo.

S'HORTA. — Emilio, Guillem (De-
si), Burgucra, Asturias, Xisco, Dino,
García, Aznar, Toni, Mas, J. Ramón
(Oscar).

PUIGPUNYENT, 3 -
CA'S CONCOS, 1

EL FACTOR CAMPO
DECISIVO

En un partido de fuerzas iguala-
das los locales hicieron valer el fac-
tor ambiental anotándose los dos
puntos en litigio.

JUVENILES

ESPAÑA, 3 - FELANITX, O

JUGARON BIEN

Los felanitxers ante uno de los
equipos aspirantes a la primera pla-
za hicieron un buen partido, no me-
reciendo perder por este abultado
tanteo.

Los partidos de INFANTILES, y
FUTBOL EMPRESAS fueron obli-
gados a suspenderse por mor de las
lluvias.

En partido jugado hace dos sema-
nas el PROTECTORA/A. GRIMALT,
frente a C. MARIN, terminó a favor
de los visitantes por el tanteo (1-4),
el gol local seria obra de J. Vidal.

JIMMY

Por no poder atender

ALQUILO TIENDA
COMESTIBLES
en pleno funcionamiento.

Semivivienda incluida.
In f.: Tel. 680387 (llamar a partir
de las 5 de la tarde)

El dissabte s'hagueren d'ajornar
els dos partits prevists, el de cadets
masculins en front de Juventud Ma-
riana i el del juvenils contra el Po-
llença.

El diumenge, amb el temps molt
millorat, se jugaren els partits de se-
niors amb dues victòries, pronosti-
cades ja per Toni Pujol de «Diario
de Mallorca», que, seguidament, pas-
sam a comentar.

SMiors femenines:

CAMPOS, 33 -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65

El Campos ja no es el que era.
Aquella competivitat comarcal rabio-
sa del temps daurat de les juvenils
s'ha esfumat dins les seniors.

La llenegadissa pista no fou obs-
tacle per demostrar que l'equip fe-
lanitxer d'avui, es molt superior al
de les campaneres.

Així i tot hi hagué qualque colza-
da i sempentes; però el marcador
mostrava ja en el descans un explicit
17-34. En el segon temps la tònica
fou la mateixa, doblant gairebé sem-
pre les felanitxeres en el resultat.

Isabel Reverte i Barbara Adrover
foren les madones en els rebots. I
en l'aspecte ofensiu destacaren Azu-
cena (15), M. Lladó (15) i I. Reverte
(13).

Sèniors masculins:

J. CAPC)/AUTOC. GRIMALT, 74 -
ALCUDIA, 62

Tampoc l'Alcúdia no es el que era
a la 1.a volta. Pensam que deuen
haver tingut fugues cap a l'equip de
tercera que acaba de començar la
Lliga.

Va ser un bon partit en el que els
seniors d'aquí demostraren que es-
tan en perfecta forma física i -Lec-
nica.

L'escàs públic, en aquesta ocasió
s'ho passa be i gaudi de la vistositat
del joc.

A la segona part, sobretot, visquè-
rem un autèntic recital d'encistella-
des de Pere S. Barceló qui, de tota
manera, transformava els seus tirs
i provocava personals a balquena.
Mencionem que ell tot solet aconse-
guí 20 punts en aquests 20 minuts, i
obtingué un total de 25 en tot el
partit.

En el m. 35, amb el marcador 64-
51, l'àrbitre tingué uns moments de
singulars decisions i obsequia amb
un enfilall de 4 tècniques a l'Alcúdia
que queda un poc calçons baixos, en-
cara que l'encontre ja estava ben
decidit.

Assenyalem també que els 74
punts són el record d'aquest equip
de sèniors masculins.

AQUESTA JORNADA

El dissabte hi haura un partit de
categoria cadet, J. Capó/Autocares
Grimalt - Molinar, de signe local.
Els juvenils, els quals hauran jugat
el dijous el partit aplaçat, tenen un
curt desplaçament, a Porreres, i en-
cara que damunt el paper són fa-
vorits els del J. Capó, convindrà que
no oblidin que en els partits de ri-
valitat els pronòstics a vegades fa-
llen.

I el diumenge, si Deu ho vol, tor-
naran a jugar els cadets aquí (con-
tra el J. Mariana, partit també apla-
çat) i a continuació l'equip femení
té una confrontació força interessant
ja que reben ni més ni manco que
l'Español, formació que comparteix
el segon Roe de la classificació amb
les de Felanitx.

LARRY CISTELLES

Intimidades de un separado
Próxima semana

EJECUTOR y LA GATA ARDIENTE
Empresa Alquiler de Vehículos

NECESITA:
JEFE de RESERVAS y COORDINACION
Se requiere:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
DINAMISMO Y GANAS DE TRABAJAR
DOTES DE MANDO

Se ofrece:

INCORPORACION INMEDIATA
TRABAJO TODO EL AÑO
BUENOS INCENTIVOS
TRABAJAR EN ESTRECHA COLABORACION
CON DIRECCION EMPRESA

informes: Horas oficina, Tel. 581984-85

Peus petits
GRANDES DESCUENTOS
30, 40 y 50 por ciento
en calzado y chandals

C. Aigo, 3- Tel. 581225 - FELANITX



Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena

Maig, t.—Necesario es que los cosecheros dc vinos y comerciantes,
autoridades y particulares, comprendan lo amenazada que se halla nues-
tra producción vinícola, si llega a realizarse el proyecto dc ley del Mi-
nisterio de Hacienda Francés.

Maig, 1.—En las noches del 26 y 27 del pasado abril el Sr. Adajing y
las señoritas Roameldi, Sra. Vicennancini y Mr. Cacobet lucieron sus habi-
lidades en el Centro Filarmónico. La concurrencia salió muy satisfecha y
aplaudió frenéticamente a la célebre concertista de Bandurria.

Maig, 6.—E1 Ayuntamiento acordó nombrar a D. Pedro de Alcántara
Peña para formar el plano proyecto del edificio para matadero.

Maig, 8.—Hemos tenido el gusto de examinar la Memoria relativa al
proyectado ferrocarril de Manacor a Felanitx y Porto Colom recientemente
impresa en la acreditada tipografía de la Sra. Viuda e hijos de Gelabert.

Maig, 8.—Mariana en la iglesia de San Alfonso tendrá lugar el acto de
la bendición de una nueva capilla dedicada a N. a Sra. de los Dolores, cuya
preciosa estatua debida al cincel del escultor catalán señor Salvat, es una
de las mejores que hemos tenido ocasión de ver de tan apreciado artista.

Per qd posen
tants de plets
a
l'AjuntameRt?

Coloms a la
Sala   

VIAJES MANACOR» S.
G A T 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos. 20 04 I. y V. 25°/„ Rte. 4( °/„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013	 FELANITX (Mallorca)

FELANITX

De colono i politics nerviosos i aspirants a
politic

Crbniques de Premsa Forana

El MEC i la Normaiilza-
ció Lingüística

La Llei de Normalització Lingüís-
tica a les Balears sembla que va to-
pant amb nous entrebancs. La nego-
ciació de la Llei entre representants
de la Conselleria d'Educació i Cién-
cia i el Ministerio de Educación y
Ciencia ha quedat sobre la tanta de-
gut a la reestructuració del Minis-
terio, el qual a hores d'ara no comp-
ta amb un responsable qualificat.

L'ensenyament de la llengua i la
literatura catalanes a COU i tercer
curs del segon grau de FP tampoc
sera possible aquest any academic.
Ja no en parlem de l'ensenyament
en català, aquest esta ajornat inde-
finidament. Els professors de català
també es veuen afectats per aquesta
falta de pronunciament per part de
l'administració central de l'Estat,
així com la prevista inclussió de di-
ferents assignatures en arces de geo-
grafia i història i en els Plans d'Edu-
cació per a Adults i d'Educació Es-
pecial.

Presentació dei curs
«Proa a l'any 92B

Les installacions del Reial Club
Nàutic de Palma serviren de marc a
la presentació oficial del curset
«Proa a l'any 92», patrocinat pel
Consell Insular de Mallorca, curset
inserit dins el programa «Vela Ba-
lear 92».

Aquest curset és el cinquè que fa
'el CIM de les mateixes característi-
ques, les •dues darreres edicions es
feren amb el nom de «Escola a la
Mar» al Club Nàutic de S'Arenal. Les
dues primeres edicions s'anomena-
ren «Catavent» i es varen fer a l'es-
cola de vela Calanova.

El pressupost de «Proa a l'any
92» arriba als cinc milions de pesse-
tes. De moment ja es compta amb la
inscripció de dotze collegis amb un
total de tres-cents possibles partici-
pants. S'espera que la xifra total d'a-
quest arribi als set-cents.

Jeroni Alberti, president del CIM,
va fer la presentació del curset i
parlà de la vela i del 92, afirmant
que «estam capacitats per a aconse-
guir medalles ja que comptam amb
molt bones badies, installacions i els
clubs nàutics obrin les portes per a

Carles Ferret, president del
RCN de Palma, també es va mani-
festar en aquest sentit.

Els coloms
A la Sala som anat

a voure si hi ha coloms

i només he vist mussols

he quedat ben esculat.

El Tud6

SE ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL en Plaza Pax, 17
Inf.: Tel. 581111

VENDO COCHERIA en calle Veró-
nica, 27
Inf.: Tel. 580381

.MnIMEIMIMIENn

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
In f.: Tel. 541381

Llegint les planes de les publica-
cions locals «FELANITX» i «Rita»,
sembla que la campanya electoral
per a les p‘operes eleccions ja ha
començat.

N'hi ha Inés d'un que va calent,
més del que caldria; així, alguns te-
nen plorera; d'altres, rialles, deses-
peració, etz. etz.

L'altre dia, al «FELANITX» del
3-1-87, un anunci parlava de coloms i
de la Sala.

A l'anònim anunciant, li diria que
els colomistes no entenen de políti-
ques, som solament això: colomis-
tes. Si hem fet una petició concreta
a l'Ajuntament del nostre poble —no
concedida de moment—, res no hem
demanat que no tenguin ja concedit

els clubs colombbfils dels altres po-
bles.

Allotets, anunciau el que volgueu,
perla no mescleu ous amb caragols,
ni coloms amb polítiques ni guer-
res particulars. El colom és el sim-
bol de la Pau, a més d'ésser recone-
gut per tot el món com a d'utilitat
pública. Deixau-lo fer doncs en pau.

Si qualcú vol posar coloms, que es
deixi d'anuncis i vengui a ca meya
o a la de qualsevol colomista que
n'hi donarem de coloms i, per poca
sensibilitat que tengui envers els
animals, pot ser que frueixi mil ve-
gades més amb l'esport colombàfil
que amb «l'esport» de la política.

Damià Vida!
(Colomista)

VENDO CASA en C. Mar, 38
Inf.: Tel. 272187.

.	 (de lunes a viernes)

Sastreria Cerdà
C. Major, 56

Aprofiti eis grans descomptes
Caçadores des de 5.000 ptes.
(Del 40 al 50 per cent de descte.)

Pantalons, de 6.500 a 3.900 ptes.

de vellut a
	

3.500 »

de tergal a 2.900 »

Camises, de 3.000 a 1.500 »

Se'n dugui una camisa per 2.500 ptes o
dues de rigorosa moda a 4.000 ptes.

Jaquetes de punt a meitat de preu i
jerseis de primeres marques amb un
30, 40 i 50 per cent de descompte




