r de Llevant

Romeo
Sala
habla
claro

Núm. 28 - 5 de Juny de 1.987- 100 Ptes.

n
ELECCIONS MUNICIPALS 1987

LA\ CLAU, DIA 7,,
Quadre comparatiu deis programes
Nervis ¡tensions a mesura que
s'acosta dia 10
Curiositats sobre eis candidats
Manacorins al Parlament
Col.laboracions
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Denúncia de G. Román a la Comissió de Govern

Col.locada la primera vidriera

VOLEN CONSTRUIR UN CAMP
DE GOLF A SA VALL

PARTICIPA
e 1 teu vot decid eix

El pròxim 10 de Juny tots tenim
una cita amb les urnes.
Perquè la nostra Comunitat ens
necessita a cada un de nosaltres.
Entre tots construim el nostre
benestar i progrés.

Per això, la teva opinió també compta.

AMB ELTEU VOT...
TOTS HI GUANYAM

ELECCIONS AUTONOMIQUES 1987

GOVERN BALEAR

Tots a votar
Dimecres, dia 10 de Juny, tots els pobles de l' Estat Espanyol
viuran una jornada electoral. I aquesta a més, sere' un tant especial per quant per primera vegada tenim opció a votar a
parlarmentaris europeus; votarem també els del Parlament Balear i els futurs regidors del municipi. No hem cregut mai en el
dirigisme ni en el paternalisme, i per aim!) estarem ben prou alerta a recomanar el vot cap a un o altre indret. El que tenim clar
és que, com poble Iliure, que ha conquerit la llibertat al llarg de
molts d' anys de Hutto —no exenta de presons, desterros, persecucions i fins i tot sang— tenim el dret i el deure de votar. El dret
ens ve reconegut a la Constitució. El deure de la ciutadania.
Del compromis —poc o molt— que tenim amb el nostre poble.
Quan arriba l' hora d' acostar-se a les urnes no hi caben excuses per no anar a votar. Que el cens electoral canvien i els
col.legis electorals també? Doncs mireu els mitjans de comunicació, cercou el vostre carrer i veureu quin col.legi us pertany.
Qué cal més fer feina que perdre el temps en votacions? Primer: no es perd el temps votant. Segon: Sempre hi ha un moment per acostar-se a l' urna; ja sia el demati, el migdia o l' horabaixa. Que el meu vot no serveix per res? No és cert. Hi ha
partis que han perdut una votació, un regidor, al no tenir presència a la Sala per una dotzena escasa de vots. A un poble,
amb vuit Ilistes, un vot pot decidir un regidor més o menys, pot
decidir quin grup ha tret més escons.
El pitjor, pot Ser, és quan alguna persona treu arguments derrotistes, —que si tots són el mateix, que de Iladre no mudaràs,
que aim!) tanmateix no té remei...— perd també per aquests
casos hi ha motius per anar a votar: Es cert que els politics com
persones que són, no ho fan tot bé ni són perfectes, és cert que
no hi ha Ilistes perfectes, que totes tenen punts flacs i que per
ventura una llista oberta, on una persona pogués votar les persones i no les Ilistes seria millor. Però no deixar d' ésser cert, per
altra banda que aquest és el sistema que tenim, i per tant, no
en tenim un altre de millor. I que si una Vista no ens agrada
tenim el recurs de votar-ne una altra. I que si cap ens agrada,
sempre tenim el remei de votar la que menys ens desagrada. El
vot de cdstic del que parlem alguns, no és mai deixar de votar,
ja que d' aquesta manera ens alineam amb els qui passen de
tot. En tot cas, si algú vol castigar algú, que voti una Vista nova o
la del rival o en darrer terme votar en blanc. El poder votar és un
dret massa sagrat, que consagra la democràcia, per a «passar».
Per acabar, volem afegir una cosa: no existeix la predestinació en política. Els partits guanyen o perden les eleccions i mai
abans. No hi ha guanyadors ni perdedors en aquests moments.
En tot cas, intencions de vot manifestades. Es per elk, que no
s' ha de caure en derrotismes de cap signe, cada ú que voti en
conciència. El seu deure de ciutadà estarei complft. La resta
que ho facin els politics, després de dia 10 de Juny.
.
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La campanya ha pujat de tò
La candidata del PDP, atacada d'unaforrna absurda i covard
A mesura que avança la campanya, que s'acosta al fi -millor ditpuja el tò dels mítings, de les discussions i s'accentuén els esforços dels candidats. La gent havia
comentat, repetides vegades, que
aquesta campanya era una mica
morta, que tenia pocs alicients i
que tots deien el mateix. I si be aim!)
darrer es cert fins a un cert punt, la
campanya ja no es morta i té algún
alicient.
No cal anar massa enfora: basti
veure la polèmica sorgida a rel
d'un escrit de la CDI que meresqué
Ia resposta airada del president
d'AP-Manacor, Miguel Llu II on intentava desqualificar fins a l'apuntador. Llegiu aquesta setmana la
contesta que li fan al Sr. Llull uns
simpatitzants de CDI a aquest mateix setmanari. El to, sens dubte,
puja. I fort.
Per altra banda, si a la primera
setmana de campanya molts de
grups donaven poques mostres de
Ia seva presencia, ja no es pot dir
el mateix. La práctica totalitat de"
grups s'ha tirar al carrer a aferrar
cartel's dels seus • candidats, amb
els seus «slogans» i cercant els racons més insospitables per deixar
la seva publicitat política. Hi ha carrers on es troben fins a quatre
pancartes de distints grups; queden pocs pals d'electricitat on no hi
haguin penjat algun politic -en el
bon sentit, clar-; els arbres, els
pocs arbres de la ciutat són utilitzats pel mateix motiu; es fa la publicitat cada vegada més direccta,
persona a persona, casa a casa,
repartint ja els sobrets amb el vot
dintre... La imaginació, no cal dirho, ha sortit al carrer. Ben cert,
també, que junt amb un oblit dels
acords que prengueren elsl candidats abans de partir de respectar
uns espais.
En aquest sentit, els qui més
han mostrat el Ilautó han estat els
d'AP, que posaren cartells a les torres de l'electricitat des de l'Hospital fins a la carretera de Felanitx,
que prometeren llevar-los i que no
ho han fet. Els altres partits han
ocupat aquestes faroles, llevant
primer la propaganda d'AP.

AP HI HA POSAT IMAGINACIO
El que no es pot negar, tot i amb
això, és imaginació al grup de Biel
Homar. Si hi ha hagut un grup,
aquesta darrera setmana, que
s'hagi mogut a tots els indrets, ha
estat el seu,mes que cap altre.
Reunions amb professionals, excursions per a la tercera edat, cartells als 'loos més imverosímils:
pals d'electricitat, arbres, parets,
transformadors; una visita casa a
casa donant un clavell i un sobret
amb la papereta, pancartes per tot
arreu, el cotxe amb l'himne del partit donant voltes a totes hores —hi
ha que veure el que resulta la
cançó d'Europe amb la lletra electoral d'AP— festes populars entregant senyeres. Fins i tot, una pancarta «Vota AP al xiringuito... i el
que no sabem. Si a Franaça la
imaginació, al 68, era més de l'esquerra que de ningú, aquí ha estat
d'AP. Aim!) no es pot negar.
,,

PINTADES I AMENACES CONTRA MARGALIDA FERRERR,
CANDIDATA DEL POP
Fa pocs dies, sobre uns cartells
que havia penjat el PDP a un carrer de Manacor, algun energumen
va realitzar-hi una pintada ofensiva contra Margalida Ferrer, un dia
després a les quatre de la nit la
candidata del PDP rebia una cridada a casa seva, a la que se li deia
això: «Cada vot et costará sang i
honra». Qui hi ha rera aquest intent desqualificatiu i rera aquesteS
amenaces? Sembla que algú va
veure la persona/es que feren la
pintada. Caldrá, en el futur investigar-ho a fons. Del que no hi ha cap
dubte es que una acusació com la
que va rebre na Margalida no mereix contesta. Entre altres coses,
perquè quan un acusa es ell qui ha
de provar el que diu i no l'acusat
qui ha de demostrar la seva inocencia. L'acusador —l'autor de la
pintada— es en aquest cas qui es
queda desqualificat.
Pel que fa a la cridada, feta amb
premeditació, alevosia i nocturni-

Na Margalida no es tira enrera per
unes pintades o unes amenaces.

tat, dos reals del mateix. Que pretenia exactament? Que Na Margalida deixAs la política abans d'entrar-hi? No hi ha dubte que encara
que la veu que sonà a les quatre de
Ia nit a Ca Na Margalida era d'home, a l'altre cap del teléfon no hi
havia un home. Amparar-se en l'anonitat per atemoritzar la gent es
una covardia que desqualifica
qualsevok I si es un «home» el que
intenta fer por a una dona encara
la covardia es major. No hi ha
dubte. Aquest es l'episodi més trist
i obscur d'aquestes eleccions.

VOTA PSOE

Segons va denunciar Guillem Roman a la Comissió de Govern

Pretenen construïr un camp de golf a Sa Vall
En Guillem Roman declare a la
Comissió de Govern, que pareix
esser, que pretenen construïr un
camp de golf a Sa Vall. Per això demana que el Celador Municipal comproves si es duen a terme obres en
aquest sentit.
Cal recorder que en aquests moments s'este realitzant -d'això en
parla l'autor En Ben R. Vickers a
aquest mateix número- un estudi
ecologic sobre Sa Vall de Manacor.
Un estudi comanat per la Comissió
d'Urbanisme i sobre el qual ja sex press e el ple de l'Ajuntament, en el
sentit de que possiblement sigui
classificat al Pla General com a
zona protegida.
Si aquesta obra -la construcció
d'un camp de golf- s'estàs realitzant,
seria de forma totalment il.legal.
«AGUAS MANACOR»
La Comissió de Govern, que avui
comentam, va decidir el restar assabentada del compte d'explotació, referit a l'exercici 1986, presentat per
l'empresa concesionaria d'aigües,
«Aguas Manacor S.A.». El resum
d'aquesta compta es el següent:
37.136.756
-Despeses: Total
ptes.
-Ingresos: Total 31.086.997 ptes.
-Perdues: 6.049.756 ptes.
SUBVENCIO ESCOLES
També va aprovar la Comissió de
Govern el concedir als Centres

d'EGB i preescolar una subvenció
econòmica de 242.000 ptes, concre-

tament 22.000 ptes. per cada escola. Les escoles són: Es Canyar,
Simó Ballester, La Salle, La Caritat,
La Puresa, Sant Francesc d'Asís,
Mitja de Mar, Ses Comes, Pere
Garau, Preescolar Antoni Maura i La
Torre.

Sa Vall podria convertir-se, si no s'atura, en un camp de golf.

NA CAPELLERA
S'aprovà a aquesta Comissió de
Govern, el plec de condicions que

han de regir i esser base en la contractació pel sistema de concert directa de les obres de construcció
dels vestuaris i magatzem de materials, pista poliesportiva de Na Capellera. El preu del contracte es de
2.997.671 ptes. Aquest plec de condicions s'exposera al públic.

iendas
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 - Tel. 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

18.860 censats triaran 21 regidors
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53
143
141
S'ha comentat molt que el Padró
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MANACOR - ARTA -CALA MILLOR CALA BONA CAPDEPERA - CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE IA MAÑANA
HASTA IAS 10 DE IA NOCHE

OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 1 AL 13 DE JUNIO

105
Maiz en grano FRUDESA 400 g
85
Patata pre-frita PESCANOVA est. 600 g
275
Filete de merluza FRUDESA est. 400 g
295
Calamar romana FRUDESA est. 400 g
Empanadilla PESCANOVA 250 (Bonito y
165
jamón)
130
Fondo paella marinera PESCANOVA 250 g
299
Tarta Deliska de CAMY 6 raciones
250
Multipack CAMYROCK Hogar 5 unid
199
Multipack cornete CAMY vainilla 4 uni

LIMPIEZA Y DROGUERIA
ALIMENTACION
25
Yogur DANONE natual
Yogur DANONE sabores
28
(Además llévese 4y pague 3)
188
COLA CAO frasco 500 g
28
Crema COLA CAO vaso 220(1 y2 sabores)
118
Chocolate TORRA leche tableta 200 g
108
Chocolate TORRAS almendra 150 g
695
NESCAFE descafeinado frasco 200 g
168
Café BONKA molido superior natural 250 g
188
Café BONKA molido descafeinado 250 g
425
Leche en polvo MOLIKO 600 g
185
Leche la LECHERA 740 g
.249
Aceite OLIVA Carbonell 0'4° 1 I
189
Aceite Girasol BONSOL 1 I
75
Ketchup SOLIS 303 g
.65
Tomate STARLUX frito 420 g
80
Aceituna ALISA rellena de anchoa 450 g
199
Atún CALVO RO-100 pack-3 unid
98
Caldo Starlux carne QUINTUPLE 10 past
199
Lote 2 bolsas MATUTANO aperitivo mediano
(Ademas por la compra de cada lote le obsequiamos con una botella de vino 1919, gratis)

LIQUIDOS
Wisky JOHNIE WALKER Et. roja 3/4
Ron BACARDI 1 I
Ginebra GORDONS 1 I
Coñac 103 Et. blanca 1 I

845
595
525
395
385

Champan CARTA NEVADA (dulce y seco) 3/4
Champan DUBOIS Gran Cremat (Semi, dulce y
179
seco) 3/4
166
Vino CAMPO BURGO 4° afio (Rdo. y blco.) 3/4
Vino VIM DEL MAR (Bco, seco, bco-semi, rdo.
105
y tto) 3/4
125
Naranja y limón FANTA, botella 2000
125
COCA COLA botella 2.000

Detergente COLON bidón 5 kg
665
Detergente ARIEL bidón 5 kg
.695
Ant ical CALGON bidón 3 k
1.095
Vajillas MISTOL ii
69
Lejía CONEJO 5Is
198
Suavizante FLOR 4 I
299
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos (Rosa y blanco)
104
Servilleta CEL estilo paq. 100 unid
75
Pañal DODOT elásticos talla grande 30 unid
285
Gel crema LA TOJA 900 g
295
DEL 1 AL 13 DE JUMO SOLO MANACOR

MENAGE
Cubo con escurridor BETIS 151

365
(Además por la compra de cada cubo con escurridor le obsequiamos con un palo y un recambio fregona gratis)
Cepillo super BETIS
1.55
Vaso tubo whisky DIJRALEX pack 6 unid
.295
Plato ARCOPAL hondo trianon liso
Plato ARCOPAL nano trianon liso.
Plato ARCOPAL postre iiianon liso

Queso LA CABAÑA
Jamón cocido 0.MAYER con piel Et. negra
Jamón serrano 0.MAYER deshuesado
Chopped PORK de CAMPOFRIO
Salami CAMPOFRIO ahumado

750
850
250
895
295
1 195
485
695

99
99
55

CALZADO
Zapato inglés Iona color rosa desde
Zapato inglés Iona color negro desde
Zapato inglés lona color blanco desde
Zapato salón foamizado color blanco desde
Zapato salón foamizado color azul desde
Zapato deportivo naylon gris desde

595
590
590
445
445
1.995

TEXTIL
Bragas señora desde
Calcetines tenis desde
Slip caballero desde
Sujetador señora desde
Sábanas trios camera estampados desde

CHARCUTERIA
Carne para estofado
Bistec de ternera
Costilla alta de cerdo

-

sttbst

•

.5 5
145
1.99
250
1.395

Campanya electoral: Una volta pels locals

Nirvis i tensions a mesura que s'acosta
dia 10
Estam en plena campanya electoral, quan el lector tengui aquest SETMANARI a les
seves mans, restaran només tres dies de campanya. Els nirvis i les tensions creixen, a
mesura que s'acosta dia 10 de Juny, el dia assenyalat per anar a votar els nous vint-iun regidors, els candidats al Parlament Balear i a l'Europeu... Al cap i a la fi, una gent
que governi el poble, la comunitat, i que sigui la nostra veu a Europa. D'aquesta campanya electoral us volem parlar avui. Per aims), férem un recorregut pels locals dels
diversos grups, n'hi ha que no en tenen... Aquí teniu el resultat.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

Al local d' AP estaven omplint sobres...

AMI també omplia sobres.

CANDIDATURA DEMOCRATICA INDEPENDDIT

El local del PSOE està situat al carrer Olesa.
el centre de la liar.
AP OMPL SOBRES
En primer foc anàrem al local
d'Alianza Popular, al carrer Olesa
número 16. Al local hi havia prou
activitat, cartells per terra, gent
passant textes a máquina, parlant
per telèfon, omplint sobres i comptant-los. Aquesta activitat reflexa
Ia fotografia. La gent d'AP, pareixia
tranquil.la i animada. al local hi
havia també flors, clavells que els
d'AP reparteixen a les dones de
Manacor recordant que elles són

Els de CDI també en plena campanya.

EL PSOE TAMBE...
Seguirem la visita al local, passant pel del PSOE, situat al mateix
carrer Olesa, pero al núm. 1 d'aquest. Trobárem a la gent del
PSOE omplint sobres, com abans
hi havíem trobat als d'AP. El local
estava animat, la gent respira l'ambient electoral, escriuen a máquina, planejant la sortida a aferrar
cartells, festes, mítings... etc.

AMI
Visitàrem després el local d'AMI
a la finca de Sa Bassa, entrada carrer Peral. Els d'AMI també estaven animats omplint sobres i planejant els darrers dies de campanya. L'ambient era de treball, com
els anteriors. Es veu que tothom
els darrers dies està igual...

EU-CCOO
Els d'Esquerra Unida no tenen

Esquerra Unida utilitza part del local de CCOO.

El CDS ha fet pancartes...

El local d' UM Is una casa normal, sense signes de partit.
local propi, per tant utilitzen el del
sindicat CCOO. Visitàrem el local
de Comissions Obreres, al qual
només hi trobàrem a Josep López
de Comissions, ell ens mostrà a on
treballen i preparen la campanya
els d'Esquerra Unida, com es pot
veure a la fotografia...
CDI
El local de la CD' està situat al
Passeig de Na Camel.la. Allà anàrem a visitar-los, ens trobàrem a
alguns dels candidats treballant,
omplint sobres com a altres llocs.
De fet, segons ens informaren, en
aquells moments, —sobre les vuit
del capvespre— eren pocs, l'ambient al local de la CDI comença a
partir de les nou...
UM
Acabàrem la visita als locals,
passant pel d'Unió Mallorquina, situat al Carrer Lleó XIII, i deim passant, perquè en aquells moments
el local estava tancat i no trobàrem
ningú. El local, és una casa sense
cap signe exterior que la faci identificable com a local d'un partit polí-

tic. Més tard sí que hi havia gent al
local d'UM. Reunits, i treballant
com ho fan els altres grups que es
presenten a les municipals.
PDP-CDS
Hi ha dos grups que no es pot dir
que tenguin un local fixe, per una
part el PDP, es sol reunir al bar Sa
Volta de Manacor, concretament a
un dels pisos d'aquest bar. Els del
CDS es reuneixen a una casa del
carrer Juan Lliteras, però que no
es pot considerar com a local social, de moment.
NIRVIS I TENSIONS
Com a totes les campanyes
electorals, aquesta també està carregada de nirvis i tensions. Les
tensions que sempre acompanyen
l'esforç que suposa una campanya. Aquesta, que havia nascut com
una campanya neta, a on en un
principi tots els grups s'havien
posat d'acord, no ho és tant. Segons en contava Na Margalida Ferrer, fins i tot ha rebut amenaces
telefòniques a altes hores de la nit.

El PDP no té local propi, fa la campanya als carrers...
A més, ha hagut de suportar veure
pintades sobre els seus cartells,
alusives a la seva persona.
Per altra banda, si els grups
s'havien repartit els carrers, places, parets, etc. per a col.locar la
seva popaganda política, no tothorn ho ha respectat, ja ho dèiem
Ia setmana passada.
Hi ha un grup, el que regenta la
Batlia, que no ha retirat els cartells
de l'Avinguda d'Es Tren, tal i com
es va dir que es faria. Ells deuen
dir... qui dies passa anys empeny... i segueixen amb els cartells
penjats.
L'ambient electoral es respira
per tots els carrers de Manacor, i
no sols de Manacor-Ciutat, sinó
per tot el terme municipal. Els nirvis, ja ho dèiem, creixen, no es respecten els pactes, s'acosta dia 10.
Ja veurem com acaba tot això!

MAPIAUUK

MUNICIPIO DE MANACOR
Distrito 1 - Sección 1
'Local electoral: Colegio San Francisco,

SITUACION DE LOS LOCALES DE LAS MESAS
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO, LOCALES Y ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
A CELEBRAR EL DIA 10 DE JUNIO DE 1.987
DISTRITO 1 - SECCION 1
C/ Convento, 15 - Colegio San Francisco
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a fa Z
DISTRITO 1 - SECCION 2
Escuela Parroquial - Plaza Cos, 1
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 1 - SECCION 3
Colegio Antonio Maura - Paseo Antonio Maura, 54
Mesa A: apellidos de la A a la F
Mesa B: apellidos de la G a la M
Mesa C: apellidos de la N a la Z
DISTRITO 1 - SECCION 4
Casa del Mar - C/ Párroco Gelabert, 2 A
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 1 - SECCION 5
Oficina Municipal - C/ Gual, 31. P. Cristo
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 2.- SECCION 1
Instituto Formación Profesional - P. Ant. Maura, 87
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apelliçlos de la L a la Z
DISTRITO 2 - SECCION 2
Escuela Parroquial - C/ Bartolomé Sastre, 17
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L•a la Z
DISTRITO 2 - SECCION 3
Cochera C/ España, 20
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 3 - SECCION 1
Biblioteca Municipal - Pl. Convento, s/n
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 3 - SECCION 2
Colegio Simó Ballester - Avda. Salvador Juan, s/n
Mesa A: apellidos de la-A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 3 - SECCION 3
Administración de Hacienda - C/ León XIII, 8
Mesa única: totalidad de electores •
DISTRITO 3 - SECCION 4
Colegio La Torre - C/ Jorge Sureda, s/n
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 3 - SECCION 5
Centro Asistencial - Carret. Palma-Artá, s/n
Mesa única: totalidad de electores
DISTRITO 4 - SECCION 1
Torre de Ses Puntes - Avda. Mossén Alcover, s/n
Mesa A: apellidos da la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 4 - SECCION 2
Extensión Agraria - C/ Fábrica, 1
Mesa A: apellidos de la A a la K
Mesa B: apellidos de la L a la Z
DISTRITO 4 - SECCION 3
Mesa A: Entidad población Calas de Mallorca
Centro Comercial Calas (junto Bar Grill)
Mesa B: Entidad población Son Macià
Escuela Pere Garau - C/ Escola s/n. Son Macià

C/ Convento, 15
Comprende las siguientes calles y Plazas: Alejandro Rosselló, impares; Angulo, Antonio Duran,
Bosch, del 1 al 5 y el 2; Sa Bassa del 8 al 11; d'es
Convent impares; Major, Conquistador, Constitución el 1 y el 6; Plaza Convento, d'es Torrent pares; Dulzura del 1 al 5 y del 2 al 4; Jaime Domange, pares; Jaime II, Juan Lliteras, impares; Juan
Segura, impares; Martín Vila, Nueva, impares;
Oleza, Padre Andrés Fernandez, Príncipe, Ramón
Llull del 19 al 22 y C/ Rey.

Distrito 1 - Sección 2
Local electoral: Plaza Es Cos, 1 (Escuela Parroquial).
Comprende las siguientes calles y plazas: Alcázar
de Toledo, Alejandro Rosselló, pares; Amargura,
impares Amistad, pares; Arquitecto Barceló, Arquitecto Bennasar, Bailén, Baix des Cos, pares;
Bassa, Sa, hasta el 7; Bosch, Brunete, Capitan
Cortés, Cos Plaza, hasta el 4; Cos, Diana, Dos de
Mayo, Francisco Gomila, hasta 3 y 6; Jaime Domange, impares; Juan Lliteras, pares hasta el 6;
Juan Prohens, Juan Segura, pares; N'Eloy, Numancia, Oleza, hasta el 7 y 8; Oviedo, Pedro Llull
Poquet, Peral, Pio XII, Ramon Llull Plaza hasta el
19; Rector Caldentey, Rector Rubí Plaza a partir
del 7; Sacristan Pocoví, Silencio, Soledad, Trafalgar, Vergara, Via Portugal, impares; Virgen de las
Nieves, Weyler Plaza. Can .Berga Felip, Can Berga
Massot, Can Blanque el 288; Can Canet Nou, Can
Farsit Vey, Can Felip, Can Mena, Can Pretcho,
Can Pujades el 49; Can Sitges, Can Solé, Can Teco, Ca Ne Berga, Cas Palé, Can Farineta, Carril,
Es Pujol, Glosador Toni de S., Hugo Heusch impares; Jordi des Race>, Juan Mascará, Justaní Gomila el 323; Mandia Bonet, Mandia Felip, Mandia
Vey, Molí den Sopa, Parque, Porto Cristo ctra. el
122; Pou des Llevant, Rafal Felip Guiem, Retal
Meco, Ratai Pudent, Ramón Franco el 205;
S'Hort Banaquetes, S'Hort den Ferré, S'Hort den
Pomalta, S'Hort den Remos, S'Hort den Secorrat,
S'Hort den Vallespir, S'Hort des Pla, S'Hort des
Pla Bos, S'Hort de Sa Plana, S'Hort de Santa Si,
S'Hort de Son Suau, S'Hort den Conies, S'Hort
des Correu, S'Hort Portador, S'Hort Son Grimait,
Sa Clove den Veny, Sa Coma el 234 y el 241; Sa
Torre, Sa Torre Cabane, Salvador Galmés, Ses
Talayoles, Ses Talayoles Cara, Son Ambixa Mascará, Son Brun Pep, Son Caules Nou, Son Codol
Llull, Son Codol Negrito, Son Codol Vey, Son
Colom, Son Conte Nidal, Son Crespi Nou, Son
Crespi Vey, Son Fiol Bose, Son Fiai Gran, Son
Forteza Ramos, Son Galiana Barreo, Son Galiana
Mayora, Son Galiana Moreyo, Son Galiana Nou,
Son Galiana Rafel, Son Galiana Vey, Son Gancho
Son Mas el 19; Son Mas Nou, Son Mas Pere Rei N
Son Mas Rotana, Son Negre, Son Negre Campaner, Son Negre Felip, Son Negre Puigdorf, Son
Peretó C. Teco el 31; Son Pi, Son Sastre Vey, Son
Tirano Nou, Son Xigala, Son Xigala Eiarraq., Son
Xigala Comes, Son Xigala Dameta, Son Xigala
Pascual, Son Xila Meliu, Sta. Ponta, Sta. Sirga,
Tortova Banoto, Tortova Barraques, Tortova Copeo.

Distrito 1 - Sección 3
Mesas 1 y 2. Local electoral: Paseo Antonio Maura (Colegio Antonio Maura).
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargura, pares; Amor, Andres Pont, Antonio Maura,
pares; Artii, Baix des Cos impares; Capdepera, Caridad, de's Cos Plaza del 1 al 8; Drach, Esperanza,
Fé, Hams, Hugo Heusch Avda. pares; Jorge Caldentey Plaza del 1 al 2; Juan March, Martel, Mas,
Menéndez Paley°, Miguel Serval, Parque Plaza,
del 1 al 3; Pedro Llull FE, Rector Rubí Plaza del
1 al 6; S. Juan, Sebastian Planisi, Sto. Cristo.

Distrito 1 - Sección 4
Local electoral: Casa del Mar - C/ Párroco
Gelabert, 2 A. PORTO CR ISTO
Comprende las siguientes calles y plazas: Bello
Horizonte, Club Playa Romántica, Playa Romantica, Violetas Avda, A 14, Alfarería, Andrea Doria, Boya, Burdils del 1 al 59 y del 2 al 14; Callejón, Camerón, Carabelas del 7 al 13 y del 6 al 26;
Carmen Plaza del, Coll Barraq. Vall, Coll Doret,
Coll Ferragut, Concha Paseo La, Cristóbal Colón
pares; Curricán, Enterrosay, Gambí, Gual del 5 al

13 y del 12 al 26, Juan Servera, Levante del 1 ai
15 y del 2 al 18; Mar del 11 al 39v del 2 al 6;
Marin Cartero Cab., Marin Castell Hams, Marina,
Marineta, Marineta Alegre, Marineta Felip, Marineta Moragues, Son Moro, Son Moro Mac, Son
Moro Pastureta, Son Moro Rosinyol, Sor Magdalena Nadal el 92; Sur del 3 al 11; Sureda del 5 al
27 y del 26 al 28; Tancat de Sa Torre, Timón,
Tramuntana del 31 al 39 y del 8 al 12 Cuevas,
Vela, Vert', Vista Alegre, Vista Alegre Forre, Volantín, Zanglada, Alfonso XII Paseo, Aurora Paseo, Diseminados entidad Porto Cristo Novo, Federico Garcia Lorca Paseo, Fernando de Magallanes Paseo Infanta Carlota Paseo, Platon Paseo,
Marineta Serai in, Marineta Tasco 1, Marineta Tasco 2, Marineta Totsol, Monjas del 7 al 23 y el 20;
Morro Carabassa, Muelle, Muntaner del 1 al 33 y
del 4 al 28; Murta de la, Na Llebrone, Navegantes, PP . Gelabert del 3 al 35; Palangre, Parroco
Gelabert, Patró Pelat, Pinos Avda. el 73; Pinzones, Poniente del 3 al 11 y del 2 al 10; Puerto,
Redonda Plaza, Rivet, S. Jorge. S. Luis, S. Simón,
Sa Manneta Bonjes, Sa Mai neta Doret, Sa Mari.
neta Duran, Sedal, Ses Talaioles, Sol Naciente,
Son Mas Deu, Son Moro Chin, Sta. Mana.

Distrito 1 - Sección 5
Local electoral: Oficina Municipal Porto
Cristo. C/ Gual, 31
Comprende las siguientes calles y plazas: Alfabeguera, Anguila, Cap Roig, Dentol, Diseminados
entidad, Doncella, Enfós, Escorpera, Grtabró, Girasol, Jeramí, Lliri, Llisa, Llop, Llus, Marc del 3
al 21; Molls, Musola, Om de L', Pagell, Pins Avda.
Raons, Ronda del Mar, Rosa, Rovella, S'Auba, Sa
Vauma, Sards, Sipions, Tamarell, Vell Marí, Verdeñol, Amer Avda. Americo Vespucio, Berard J.
Sola el 7; Burdils del 57 al 79; Carabelas del 38 al
48; Cardenal Cisneros, Cardenal Despuig, Carmen
Plaza, Carrotja, Clavell, Coll Batlet, Coll Rayo,
Concepción, Cristóbal Colón, Ebanista Plaza, Es
Regalo Meco, Es Regalo Sims, Ferradura, Forera,
Fortuny, Gruta Barceló, Gruta Burdils Mach,
Gruta Coll Curt, Gruta Mac, Gruta Ramona, Gruta Ramon í, Gual del 17 al 85 v del 30 al 82; Juan
Servera, Levante del 23 al 47 y del 22 al 50; Marco Polo, Marineta Barraq. Marineta Castellot, Marineta Chim, Marineta Grañet, Marineta Mascaró,
Marineta Salas, Marineta Taule, Manneta Tous,
Marratxos, Mediterráneo, Mendez Núñez, Mitjà
de Mar, Monjas del 27 al 55y del 40 al 62; Muntaner, del 59 al 71 y del 46 al 58; Niña, PP. Gelabert el 38; Palos de Mower, Parte Diseminado
Entidad, Particular Psaje., Peñas, Pescadores, Pinar() de Sa Coma, Pinos Avda. del 9 al 53 y del 2
al 70; Pinta, Pinzones, Poniente del 21 al 39 y del
20 al 22; Rábida, Rovella, Sa Craveta Veya, Sa
Marineta, Siroco, Sol Ponent, Son Servera Ctra.,
Son Tovell Barbassa, Son Tovell Dina, Son Tovell
Foradad, Son Tovell Vell, Sur del 37 al 55 y del
28 al 32; Sureda, Tramuntana del 47 al 59 y del
8 al 32; VrIlalonga, Virots.

Distrito 2

-

Sección 1

-

Local Electoral: Instituto Formación Profesional,
Paseo Antonio Maura, 87.
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargura pares; Antonio Maura impares; Baumes, Ballester, Barracar del 1 al 109 y del 2 al 44; Cardenal
Pou, Conde, Des Pla, Don Pelayo, Espronceda,
Ferrocarril del 100 al 130; Garcia Lorca, Guillermo Planisi, Hernán Cortés, Jorge Caldentey del 5
al 7; Juan Bautista de la Salle, Juan de Austria,
Justicia, Luna, Maestria, Pintor Solana, Pizarro,
Quevedo, Ramón y Calai, S. Andres, S. Francisco
S. Lorenzo, Salas del 3 al 47 y del 2 al 52; Sol,
Son Servera, Tia de Sa Real impares; Unión, Verónica pares.

Distrito 2

-

Sección 2

Local electoral: Escuela Parroquial, Calle Bartolomé Sastre, 17.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abrevadero del 1 al 4, Amistad impares; Aurora, Bartolomé Sastre, Cervantes, tcónomo Pedro Bonmn,
Ferrocarril el 57, Francisco Gomila pares; Galmés
Gerona, Lerida, Miguel de Unamuno, Modesto
Codina pares; Norte, Palma-Capdepera pares; Pedro Morey, Riera, Rosa del 1 al 23 y del 12 ai
22 A; S. Bartolomé, S. Isidro, S. Roque, Santiago
Rosiñol, Sor Magdalena Nadal, Sor Rosa Parera,
Sta, Lucia, Tarragona impares; Valdivia, Verónica impares; Villanueva.

Comprende las siguientes calles y plazas: Bandris
Clovera, Bandris Mayoral, Bandris Vell, Bellver
Comercho, Bellver Ric, Bellver Sa Coma, Can Biscai, Can Blanque, Can Candil, Can Caramany,
Can Caramany Nou, Can Mateu Moreia, Can Pujades, Can Rancheta, Can Tafal, Can Teco, Cas
Texido, Conies den Conies, Conies Lloringo, Es
Mores, Es Morrei, Es Pla, Es Pla des Pou, Es Pla
Felip, Es Pia de Son Mas Bulla, Fugueral Tasco,
Hortet Murtera, Huerto Cabanetas, Huerto Conies, Huerto Guitxella, Huerto Murieras, Huerto
Oleza, Huerto Piol, Huerto Remos, Huerto Rotana, Moll den Xema, Molt Papare, Molino Bayó,
Morro Marisa Guiem, Morro Manxa Toni, Mu riera, Murtera Bañera, Muriera Bessó, Mortara Font,
Muriera Garrové, Muriera Llunes, Mur-tera Na Reputa, Carretera Palma-Capdepera del 5 al 27 y del
16 al 36; Pont den Teulari, Rafal Bessó, Rafal
Roig Bernat, Rafalet Nou Drach, Rotaria Payés,
S'Hort Roig March, Sa Cova Bala, Sa Cova Batle,
Sa Cova C. Garrut, Sa Cova Forner, Sa Cova Mascaró, Sa Cova Mascaró -J., Sa Cova Vella, Sa Moladora Llunes, Sa Sinia Nova, Sa Sinia Vella, Sa Si'
nieta, Sa Talai Ca Mollas, S'Avall Nou, S'Avall
FieLO, Sa Talai Bulla, Ses Barraques Velles, Ses
Cases C. Campanario, Ses Cases C. Mesquida, Ses
Cases C. Serven, Ses Cases Noves, Ses Cases Pastores, Ses Cases Vanes, Ses Cases Noves, S'Espital
Nou, S'Espital Veil, Son Alegre, Son Banya, Son
Bañe Llunes, Son Bañe Pere, Son Bañe Provenzal,
Son Bela Terés, Son Bañe Vell, Son Barba, Son
Binimelis, Son Boga Caseta, Son Boga Galmés,
Son Boga Voreta, Son Cifre.

Distrito 2 - Secci6n 3
Local electoral: Cochera, C/ España, 20.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abrevadero del 5 al 8; Alvaro de Bazán, Amistad impares; Covadonga, Doctor Fleming, España, Ferrocarril del 17 al 55y del 12 al 50; Francisco Gomila impares; General Barceló, Goya, Jaciento Benavente, Juan Lideras del 2 al 50; Labrador, Mariano Gomez Ulla, Martin Bassa, Mesquida, Modesto Codina impares; Murillo, Palma-Capdepera
del 94 al 122; Rio Tajo, S. Jaime Plaza, del 1 al 8;
S. Sebastián del 21 al 57 y del 36 al 56; Sta. Catalina Thomás del 19 al 45 y del 22 al 36; Velazquez, Via Alemania pares.

Distrito 3 - Sección 1
Local electoral: Biblioteca Municipal, Pl.
Convento, s/n.
Comprende las siguientes calles y plazas: Alegria,
Alfareros, Amador pares; Antigua del 1 al 2; Antonio Pascual, Carrer des Convent pares; Carril,
Convento Plaza el 3; Honderos impares; Jose
López, Juan Lliteras del 1 al 73; León XIII impares; Moreras, Muntaner del 1 al 63 y del 2 al 60;
Nueva del 2 al 4; PP. Creus i Font i Roig, Padre
Benito Riera, Pau, Retiro, S. Jaime Plaza del 13
al 18; S. Ramón, Sa Mora Plaza del 1 al 6; Salvador Juan Avda. del 5 al 51 A.

Distrito 3 - Sección 2
Local electoral: Colegio Simó Ballester.
Avda. Salvador Juan s/n.
Comprende las siguientes calles y plazas: Francesc de Borja Moll, Albocasser, Cano, Córcega del
5 al 21 y del 2 al 14, Ctra. Felanitx pares; Ferrocoral, Formentera del 3 al 17 y del 4 al 18; Ibiza
del 1 al 11 y del 2 al 12; Jaime Iii del 4 al 14v el
1; Jorge Sureda, Lepanto, Magallanes, Mallorca
del 7 al 13 y del 6 al 16; Menorca del 3 al 15y
del 2 al 8; Miguel Amer del 1 al 7 y el 6; Miguel
Cristet del 1 al 5; Mossén Alcover pares; NO°
Sanz del 1 al 13 y del 2 al 8; Pedro Riera del 5 al
23 y del 2 al 22; Pilar del 1 al 21 y del 2 al 4; Poniente del 1 al 9 y del 6 al 16; Provenza del 5 al
17 y del 2 al 20; Rosario, Rossellón del 1 al 5 y
del 2 al 10, S. Antonio del 3 al 15 y el 8, Salvador Juan Avda. del 24 al 70; Simón Tort del 1 al
15 y del 2 al 16; Son Fangos Plaza, Torre, de la
Plaza, Valencia del 1 al 19 y del 4 al 20.

Distrito 3 - Sección 3
Local electoral: Administración de Hacienda. C/ León XIII, 8
Comprende las siguientes calles y plazas: Archiduque Luis Salvador, Arquitecto Gaudí, Calderón, Cisneros, Costa y Llobera, Es Crevers, Escultor Damián Vadell, Ferrocarril el 5; Fray Junipero Serra Avda., Jose M. Quadrado, Juan Aguiló,
Juan Alcover, Juan de la Cierva, León XIII pares:
Lope de Vega, Miguel de los Santos Oliver, Mun-

taner del 62 al 64 y el 63, Ortega y Gasset, Palma-Capdepera del 2 al 92; Perlas, Pintor Juan
Gris, Ramón Franco, Reyes Católicos, Riche, San
Jaime Plaza del 9 al 12; S. Juan de la Cruz del 2
al 24 y del 1 al 21; Sa Mora Plaza del 7 al 10; Via
Alemania impares; Via Roma, Virgen del Carmen.

Distrito 3 - Sección 4
Local electoral: Colegio La Torre , C/
Jorge Sureda s/n.
Comprende las siguientes calles y plazas: Aubocasser el 6, 8 y el 13; Berard y Sola, Canteras, Capella, Cid Campeador, Cirer y Pont, Compositor
Ant. M. Servera, Compositor Noguera, Felanitx
Cria,, Formentera del 40 al 44; Ibiza del 18 al 24;
industria Plaza del 1 al 31; Infantes, Jaime Ill del
3 al 16 y el 18; Jorge Sureda pares; Juan Aulet,
Juez Perialosa, Magallanes, Mallorca del 21 al 49
y del 20 al 48; Menorca del 19 al 43 y del 14 al
42; Miguel Amer del 15 al 18 y el 36; Miguel Cristet del 15 al 27 y del 14 al 32; Músico Antonio
Pont, Pedro Riera del 25 al 47 y del 26 al 52; Pilar del 31 al 61 y del 16 al 44; Poniente, Provenza
del 19 al 25 y del 24 al 32, Ramiro de Maeztu,
Rebumbori, Rondas del 1 ai 3; Rosario, S. Antonio, S. Gabriel, S. Rafael, Sa Llorençada, Simón
Tort del 29 al 49 y del 18 al-54; Son Macia, Tenor Massanet, Valencia del ,15 al 39 y del 22 al
42.

Distrito 3

-

Sección 5

Local electoral: Centro Asistencla, Cria. PalmaArtá, s/n
Comprende las siguientes calles y plazas: Loa diseminados: Camino Vecinal de Bandris, Carretera
de Felar.itx.

Distrito 4 - Sección 1
Local electoral: Torre de Ses Puntes.
Avda. Mossén Alcover s/n.
Comprende las siguientes calles y plazas: Alfareros, Amador impares; Antigua pares; Bajo Riera,
Baile Comes, Cabrera, Clavons, Condesa pares;
des Torrent del 49 al 65 y del 30 al 44; Felanitx
Ctra. del 5 al 7; Fray Luis de León, Gral. Primo
de Rivera, Guzmán el Bueno, Honderos pares;
Jaime Solee, Jovellanos, Pau, Mediodia, Molins,
Moncadas, Mossén Alcover impares; Mostasaf,
Nadal, Nueva pares; Perez Galdós, Rey Sancho,
S. Jerónimo, Salud, Salvador Juan del 67 al 87
y el 40; Truyols, Unidad, Viento, Virgen de la Cabeza, Virrey Montahans,

Distrito 4

-

Sección 2

Local electorai: Extensión Agraria , C/ Fábrica, 1
Comprende las siguientes calles y plazas: Baleria,
Bas, Bergues, Colon, Concordia, Condesa impares; Cruz, Cunium, Enagistes, Eduardo Hugo
Heusch, Es Canyar, Fabrica, Fartaritx, Figuera,
Gelabert, Gil, Historiador Truyols, Lic. Sebastián
Parent), Luz, Mandia, Molineros, Moriscos, Puerto
Ramón Llull Plaza del 17 al 19 y del 18 al 26,
Remedio, Ronda del Puerto impares; Ronda Instituto, S. Serra, S. Jerónimo del 3 al 41 y del 4 al
46; Sa Cabana, Sa Coma del 3 al 7 y del 10 al 18;
Solimán, Son Pi, Tayet, Torre, Tortesa, Via
Portugal los pares.

Distrito 4 - Sección 3
Local electoral: Centro Comercial Calas
de Mallorca (Junto Bar Grill).
Comprende las siguientes calles y plazas: Apart.
Cala Antena, Apart Maimó, Apart. Malaga I y
Malaga II, Apart. Romani, Apart. Casas, Apart.
C II, Bungalows Zona Romaguera, Cala Domingos, Cra. Can Bano, Can Capo Nou, Can Capo
Vell, Can Gosti, Can Juan de S'Estany, Can Negre Nou, Cas Salero, Centro Comercial, Circulo I
Círculo II, Círculo Ill, Círculo iv, Hospitalet,
Hospitalet Mates C., Hospitalet Nou, Sa Plana
Nova, Sa Plana Vella, S'Espinagar, S'Espinagar
C. Ramis, S'Espinagar Canovas, S'Espinagar Can
Var, S'Espinagar R. Blanc, S'Espinagar Sureda,
Sestendos Sa Torre, Son Forteza, Son Jusep Veil
Zona A-2, Zona Z-1.

Distrito 4 - Sección 3
Local electoral : Escuela Pere Garau C/
Escola, s/n. Son Macia.
Comprende las siguientes calles y plazas: Ale
gna, Camino S'Hospitalet, Central, Disemina
dos Entidad, Fangar, Mayor, Puig del Anar, S'Es
cola, S'Espinagar, S'Iglesia, S. Andres, S. Barto
loco& S. Jaime, S. Martin, S. Sebastian, Sa mola
Sa Plana, Sol, Son Made Veil.
Diseminados entre Crta. So Na Moixa, Crta
Porto Cristo-Porto Colóm, límite Término Muni
cipal y Crina. Manecor-Felanitx.

Comentarios a las elecciones del 10 de Junio (y III)
Julio Alvarez Merino
Las elecciones del miércoles
10 de Junio son tres. Por las primeras, las municipales, los ciudadanos designan a los Concejales de sus ayuntamientos. De
ellas hemos hablado hasta
ahora. Y en las Maas que continúan se relataran algunos aspectos de las elecciones europeas y autonómicas.
LAS ELECCIONES AL

PARLAMENTO EUROPEO
Se regulan éstas en la Ley Orgánica 1/1987. Es la primera vez que
los españoles elegimos a sesenta
representantes en la Cámara Europea de Estrasburgo. Sus características principales son:
-La circunscripción para la elección de los Diputados del Parlamento Europeo es el territorio nacional. Fueron desestimadas las
propuestas presentadas por las
minorías nacionalistas en el Congreso y Senado en orden a la división del territorio estatal en circunscripciones diversas y coincidentes generalmente con las Comunidades Autónomas.
-La atribución de escaños se
hace conforme a la regla D'Hont,
pero no se aplica correctivo alguno. La proporcionalidad es casi
perfecta. La operación matemática de asignación de escaños es
sencilla: sumar el total número de
votos de cada candidatura en el
Estado Español y dividir sucesivamente por 1,2... hasta 60. Los sesenta cocientes corresponden a.
los Diputados electos.
Por consecuencia, las listas
electorales de cada candidatura
son únicas para todo territorio nacional, lo que dard lugar a situaciones singulares, sin duda.
La primera de ellas, bastante
enojosa por cierto, es tener que
elegir entre treinta y ocho candidaturas, pues tales son las que concurren al Parlamento Europeo. El
número de papeletas que deben
imprimirse para cubrir la exigencia
legal de su previsión asciende sólo
en Manacor a un millón ciento cuarenta mil, a razón de unas treinta
mil por cada candidatura. De ellas
sólo se usarán once mil.
Las opciones a votar serán de lo
más variopinto y curioso: junto a
Ias formaciones políticas largamente conocidas se podrán apo-

yar otras como Unión Democrática
Canaria, Partido Regionalista de
Cantabria, Frente Nacional (con
Blas Piñar al frente, nunca mejor
dicho), Partido Nacionalista de
Castilla-León, Partido Aragonés
Regionalista, Partido Español Demócrata, Coalición Plataforma Humanista, Coalición Bloque Nacionalista Gallego, Coalición de Agrupaciones Independientes de Canarias, Unión Valenciana, Liberación Andaluza, Partido Andalucista (con el célebre Alcalde de Jerez
Pedro Pacheco en la cabeza)
Coalición por la Europa de los
Pueblos (Eusko Alkastasuma,
Partido Nacionalista Gallego, y Esquerra Republicana de Catalunya), Agrupación Unión Europeista
(Partido Nacionalista Vasco y Partido Gallegista), Herri Batasuna,
Partido Socialista de los Trabajadores, Asamblea Nacional de Estudiantes de Medicina y Asociados, Los Verdes, Confederación
de Los Verdes, Coalición Izquierda de los Pueblos (Euskadiko Eskerra, Partit Socialista Mallorca, y
Esquerra Gallega), Extremadura
Unida, Partido de los Obreros Revolucionarios de España, Partido
Obrero Socialista Internacionalista, Coalición Valenciana, Acción
Social (el de José María RuizMateos), Unificación Comunista
de España, Coalición Socialdemócrata, Partido Proverista y Partido
Galicia Unida.
El voto extravagante tiene su
oportunidad.

LAS ELECCIONES

AUTONOMICAS
La papeleta para el voto autonómico contiene una doble designación: de un lado, se elige a los Diputados del Parlamento Balear; de
otro, los mismos elegidos son
miembros del Consell Insular correspondiente.
El Parlamento Balear lo componen treinta y tres Diputados por
Mallorca, trece por Menorca, doce
por Ibiza y uno por Formentera. En
total, cincuenta y nueve miembros.
La regulación del proceso electoral autonómico se contiene en la
Ley electoral de la Comundad Autónoma de las Islas Baleares. El
método de asignación de escaños
es el establecido por el Congreso
de Diputados; o sea, sistema
D'Hont con el correctivo de supresión de las candidaturas que no alcancen el 3% de votos válidos emitidos en cada circunscripción. Son
éstas las Islas citadas. Al propio
tiempo, los treinta y tres representantes de la Isla de Mallorca ocupan los treinta y tres escaños del
Conseil Insular de Mallorca.
Una última curiosidad: son azules las papeletas, sobres y urnas
de los comicios europeos. Son
blancas las correspondientes a las
elecciones municipales y sepia las
de las autonómicas. Las Mesas
electorales recontarán los sufragios por este mismo orden.

Dia 10 de juny convidam als ciutadans i ciutadanes de Manacor a seguir els resultats provisionals
de les eleccions municipals, per ordenador.
Estarem al nostre local, Passeig de Na Camella,
número 4.
Vos esperam

SE NECESITA
APRENDIZ CON NOCIONES
DE MONTAJE HERRERIA
Tel. 55 40 16 (de 10 a 12h.)

CANDIDATURA PER l'AJUNTAMENT
DE MANACOR.
MANACOR HA DE GUANYAR

1. Juan Manuel Francia
Parera

2 . Jaime Darder Ribot

3 Maria Barceló Mari

4 . Cristóbal Pastor
Noguera

5 . Francisco Vaguer
Nicolau

6 . Pedro Garda
Bauzá

12. Cristóbal Salas
Santandreu

. Concepción Gil Morey 8 Jaime Febrer Galmés

9 . Rafael Nicolau Giran

10. Claudio Camand
Glanout

11. Vicente Castro Alvaro

14. Pedro Galmés Duran

15. Gabriel Roman Grimal

16. Sofia Marin Rodriguez

17. Francisco Fuster Cortés 18. Antonio Ramón Ferragut

13. Maria Piza Miralles
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19. Gabriel Parera Sufier

20. Miguel Quetglas Juan

21. Juan Galmes

Pedro Gonzalo
Aguiló Fuster

MALLORCA,
ES NORRO COMPROMIS.
-

Jeroni Alberti

unit)

MALLORQUMA

Rafael Muntaner
Morey

Manacorins al Parlament
Vo Hem conèixer un poc els candidats al Parlament Balear per la comarca de Manacor. El nostre gust seria
dedicar-los a tots més espai, per6 ens hem vist limitats per aquest espai pel temps, també s'ha de dir- i
d'aquí que hem hagut d'optar per demanar-los tan sols les dades personals i fer-los a tots una sola pregunta
que d'alguna manera tengués a veure amb el que -cas que entrin- podriem fer de cara al seu poble. Vegem,
id6, el que ens han dit al respecte.
l'Ajuntament- de Manacor saben
que quan han vengut a demanar-me
qualque cosa, he fet tot el que estava en la meva rrhi per poder complaurels. I des d'aquí m'oferesc -si
surt elegit- a poder continuar mirant
per Manacor des del meu futur
«puesto» a lograr les màximes ajudes possibles per a tots els manacorins.

L'altre candidat parlamentari per
aquest partit té 51 anys, està casat i
té tres fills. Treballa dins el comerç.
En contestar seria prou explicit.
No oblidaria que som manacorí.

que encara no està degradada totalment però és ben hora d'arreglar-la.
I dins l'apartat esportiu, fer tot el
possible per a que Manacor estigui
dotada d 'instal.lacions.

UM. Per Unió Mallorquina, dins la
seva candidatura al Parlament, ens
trobam amb dos manacorins: en
Pere Gonçal Aguiló i en Rafel Muntaner.
El primer té 47 anys, de professió
és industrial, està casat i té dos fills.
La condició de diputat duu implícit
també la condició de conseller, i és a
través del CIM, si tenc responsabilitats de govern, quan podré canalitzar totes les peticions que ens faci
l'Ajuntament de Manacor.
La meva voluntat de servei al
poble és una cosa comprovada, ja
que fa 8 anys que estic ocupant el
càrrec de conseller, i la gent -com

AP. N'Andreu Mesquida té 54 anys,
el seu ofici és exercir de menescal titular, éstà casat i té quatre fills. El director general de consum, ens diria:
Lo primer de tot Iluitar tot quant
podré per aconseguir l'Hospital comarcal. Mirar de desenvolupar el pla
directe d'Ordenació Sanitària dins el
primer quinqueni, i encarregar-me
que aquest pla llavors també s'acomplesqui a Inca ia Ciutat.

PSOE En Pere Serra té 36 anys,
està casat i treballa com arquitecte.
Una vegada allà dedins sempre
tens tendències mós grosses a tirar
cap a ca teva, jo particularment faig
comptes fer feina dins aquests dos
camps: Urbanisme i Ordenació del
Territori i Política esportiva. Per tant,
ordenació de la costa de Llevant,

EU En Joan Cerrato fa els 24 el dia
de les eleccions, és fadrí i és protessor.
Intentaria dur una política destinada a afavorir els nuclis que no fossin
de Ciutat, és a dir, mantendria una
postura totalment descentralitzadora. També, des d'allà m'oposaria a
tota possible urbanització a flocs de
gran valor natural.

mulàs, tal vegada ens atreviríem a
posar un empleat cada un dels 3 milions de petits i mitjans empressaris
que hi ha actualment a l'Estat

Entenc que per jo, per la comarca
de Manacor, el tema fonamental
dels 4 anys serà el tema urbanístic, i
Ia costa no urbanitzada de Manacor,
Ia qual, per aturar la seva degradació, no bastarà l'ajuntament totsol, ja
que per combatre els grans especuladors fa falta una veu amb credibilitat ecològica com la tenc jo.
Jo crec que de qualque manera,
Manacor no ha representat la comarca de Manacor. Jo tenc una idea
diferent de la participació ciutadana,
i així com a Sant Llorenç he ten gut
un contacte directe a través d'informacions públiques cada cert temps,
pens també fer-ho a nivell parlamentari si entr. I degut a la composició
del grup PSM-EN, puc fer més feina
per la comarca, ja que podria esser
el seu portaveu.

CDS. En Llorenç Mas te 46 anys, és
casat i té tres fills. La seva feina és
Ia de comerciant.
Primer faria arribar tots els problemes de Manacor, fer que el poble
estàs representat dins el Parlament
Aixe en general. De manera específica treballaria dedins per a la
PIMEM, per no esser els putejats de
sempre. Si Hisenda, en Hoc d'amenaçar-nos que no ens equivoquem
en efectuar la declaració, ens esti,

CDI. N'Antoni Sans& és el candidat
de la comarca de Llevant amb el
núm. 4 a la llista del PSM-EN, i regidor de l'Ajuntament de Sant Llorenç.
Té 28 anys, i treballa de cambrer.

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

Unió Mallorquina sopà amb els candidats i
simpatitzants
El passat dissabte UM convidà a
tots els simpatitzants i premsa a un
sopar-miting en el que l'intervenció,
a darrera hora, del President al Consell Jeroni Alberti fou el més esperat
i aplaudit. A més intervengueren el
President local Monserrat Calmés i
el candidat a la batlia J.M. Francia,
si be ho feren abans de sopar com a
introducció i de forma mês breu. Al
sopar per supost també hi assistiren
els candidats al Govern Autònom
per Manacor P. Gonzalo i R. Muntaner que es dedicaren a parlar amb
els convidats, a fer d'amfitrions.
Anem ara a resumir el contingut de
cada una de les intervencions dels
que es dirigiren als assistents.

Monserrat Galmés
Posé èmfasi en que els candidats
d'UM no es presentaven per necessitat sinó per il.lusió, per defensar tot
el que hi ha de bo pel poble mallorquí.
J.M. Francia
Digue que no haguent nascut a

Manacor aquest era un poble que li
ha donat feina i li ha permés esser el
que es i que, per tant, era hora de
que ell fes qualque cosa per Manacor. I que ell creia que ho podria fer
amb Unió Mallorquina, un partit que
defensa tant «lo nostro».
Jeroni Albe rt i
Parlà per recalcar principalment

dos aspectes principals en el seu
partit: la seva condició d'autonomista i la defensa de «lo nostro». L'ampliació de l'Estatut Autònom a competencies de turisme, educació,
agricultura, etc... es un dels seus primers objectius a dur endavant des
del Govern Autònom per poder fer
des d'aquí el que nosaltres creim
convenient. Al respecte emfatitzá el
treball del Consell regit pel seu partit
i menyspreà la de Canyelles i el seu
partit que »res ha fet per aconseguir
ia independencia respecte del centralisme estatal». Quan parlé de
l'hospital de Manacor ho feu per dir
que amb aquest el PSOE no en fa
més que electoraiisme i que no s'aconseguirà fins que tenguem la
competência absoluta en temes de
sanitat. A Manacor si presentan per
donar-li el que li convé, una altra
forma d'administració amb menys
enfrontaments i més resolucions.
Acabé recordant que l'únic compromis d'Unió Mallorquina es Mallorca,
un compromis de tots i que amb UM
el qui guanyarà serà Mallorca.
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Bar Restaurante
VISTA ALEGRE

Teléfono 57 11 31
UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

Lunes 20 horas
MUSICA EN VIVO

Miércoles 20 horas
BAILES MALLORQUINES

PORTO CRISTO NOVO

(Mallorca)

Viernes 20 horas
BARBACOA

Programa d 'link') Mallorquina

Seny a la Sala
Manacor ha de guanyar
Presentam la nostra Candidatura amb
l'esperança de fer senter de bell nou l'orgull d'esser Manacorí. Demanam una
major participació ciutadana perquè
creim que entre tots civilitzadament,
podem solucionar els problemes que
avui Manacor té. Vos podem prometre:
SERIETAT I COHERENCIA, HONRADESA I TREBALL, TRANSPARENCIA
EN LA GESTIÓ I DEDICACIÓ PER A
RESOLDRE l'ampla problemàtica, que
sense Hoc a dubte la nostra Ciutat Avui
té. Amb tot el respecte que ens mereixen les altres candidatures, volem fer
afirmar públicament que estam oberts a
tothom.
AlXi PENSAM FER FEINA:
HISENDA: -No augmentar els impostos
municipals. -Fer uns pressupostos reals.
-Bona gestió recaudatória. -Programar
un pia real de NECESSITATS i les
seves prioritats.
ESPORTS: -Manacor és el bresol de
grans esportistes i campions, pen!) té
und manca d'instal.lacions dignes per a
practicar l'esport. -Promocionarem el
desenvolupament de l'esport popular.
-Creació d'aules esportives amb els
seus professors.
SANITAT: -ACONSEGUIR de L'INSALUD que doti l'ambulatori de tot l'utillatge necessari per atendre dignament i de
manera eficaç als nostres malalts.
-Demanarem que es crei un Hospital de
Dia per solucionar les urgències que es
puguin presentar durant les 24 hores del
dia. -Aglutinar tots els nostres esforços
per aconseguir una RESIDENCIAHOSPITAL.
CULTURA: -Dedicarem especial atenció a la cultura en general perquè la
creim molt necessari per a la formació
de ciutadans lliures. -Especial atenció
demostrarem a la nostra pròpia cultura.
No volem caure en sectarismes de grup.
Volem promocionar la cultura en si mateixa part-damunt dels partidismes.
-Establirem Iligams de relació amb la
Comunitat Autònoma i El CIM per a la
creació de noves l'Escoles de música,
pintura, teatre. etc.
TURISME: -Promoció del turisme de la
nostra Zona, oferint unes garanties de
benestar, mantenint les platges i el seu
entorn, nets de brutícia i renous tan desagradables per a la convivència.
-Garantir la Seguretat ciutadana a tots
els indrets per afavorir una convivència
pacífica i agradosa que Manacor i els
seus visitants mereixen. -Protecció i
col.laboració amb el comerç i la indústria
relacionats amb el turisme, ja que ens
proporcioenen gran riquesa.
JOVENTUT: -Oferir a la nostra Jovenesa els mitjans necessaris, treball, cultura, esport, per a la seva formació integral com a homes Illiures. Estarem

Joan M. Francia Candidat de U.M. (Unió Mallorquina)
Vota a En Joan i Manacor Guanyarà.
oberts amb estreta col.laboració amb les
entitats juvenils i el Conseil Local de la
Joventut.
AGRICULTURA: Establir un pla de millorament i esfalt dels camins de foravila. -Creació d'una nova plaça per un
nou Mercat. -Realitzar un estudi seriós
per tal de definir la conveniència de la
creació d'un MERCA-MANACOR. -Dur
a terme la realització de les obres de
l'escorxador Municipal. -Desenvolupar
una major atenció a les fires agrícoles i
ramaderes i recolzar les cooperatives
agrícoles.
URBANISME: -Aprovació definitiva d'un
Pla general d'Ordenació amb unes ordenances clares i de fàcil entesa per a tots
els ciutadans, a fi de gaudir d'una millor
calitat de vida, mitjançant el seu desenvolupament. -U.M. impulsarà com un
element basic de treball en urbanisme
un Departament d'estudi i consulta per
una bona i veritable informació al ciutadà, oferint garantia jurídica, rapidesa en
la tramitació de les Ilicències d'obres i
obertura de nous establiments.
ENSENYAMENT: -CAP nin sense escolaritzar i cultura per a tothom. -Un gran
respecte a la Ilibertat d'ensenyança.
-Igual tractament a l'ensenyança privada i pública, ja que compleixen una mateixa funció social. -Coliaboració entre
tots els centres educatius per promoure
activitats culturals, esportives i recreatives.
COMERÇ I INDÚSTRIA: -Volem posar
tot ei nostre esforç per aconseguir, amb

Ia col.laboració de les associacions patronals i sindicats, convertir Manacor en
Cap de Comarca. Això mateix ens dura
en conseqüència la creació de Manacor
pel futur. -Promocionarem i crearem
noves fires per l'exposició dels productes de la nostra indústria, afavorint el desenvolupament de la nostra artesania.
SERVEIS SOCIALS: -Creació d'un
equip de feina, encapçalat per una Assistenta Social per estudiar les necessitats més greus i donar les oportunes solucions. -Ampliació de la Residència per
a la tercera edat. -Preferència; especial
atenció als minusvalids. -Lluita i campanyes de ooncienciació contra la droga
que enmalalteix i mata a la nostra joventut.
• No oblidam la problamatica de les barriades i no volem que n'hi hagi cap que
es pugui sentir discriminada. Creim sincerament que el TORRENT té solució.
També té solució la circulació viària,
amb la creació de nous aparcaments, i
és aquí on hi pot tenir incidència la iniciativa privada.
La seguretat ciutadana, renous, netetja diaria etc. són temes que tenim ben
presents a l'hora de pensar en Manacor i
el seu futur.
Aquestes són les idees basiques dels
homes i dones que, moguts per la noble
inquietut de servir als demés, es presenten voluntaris per donar una ma a Manacor, si voltros ho creis necessari.

CURIOSITATS
Sobre els candidats als 21 escons de l'Ajuntament
En una campanya electoral no té perquè ser tot política i més política, la política
comporta altres facetes que cal conèixer. Una és per exemple el perfil humà dels 168
candidats al proper consistori representant vuit partits diferents que ja massa bé
coneixeu. Un estudi sociològic d'aquestes dimensions però ens hauria, als politics i a
nosaltres mateixos, carregat de feina de la qual cosa en aquestes dades vos podem
assegurar no n'anam gens mancats. (Aquest és segurament el motiu pel quel falten les
dades de dos partits que no ens han mandat el que fa més de dues setmanes els hi
comanbrem, podeu estar segurs que no duia molta feina i que ens hem mogut tant com
ha estat possible per aconseguir-los però si fins al darrer moment et prometen que ho
faran i no ho fan nosaltres no en podem fer res. Falten doncs les dades d'AMI i CDS per
motius aliens a la nostra voluntat, si 136 al ser un estudi de curiositats no afecta en gran
manera al reportage). No, ens conformam amb mostrar-vos les curiositats sorgides al
Ilarg de les sis preguntes que s'han fet als 21 candidats de sis partits al comparar-les i
treure'n conclusions. Veureu que el reportatge deixa molts d'aspectes que seria
interessant conèixer pelt els que aquí presentam ja són suficientment curiosos.
Albert Sansó
ESTAT CIVIL I NOMBRE DE
FILLS. EL CENTRE ESQUERRA
TE MES FUTUR

EDAT. P.D.P. LA MARE D'E.U.
Era la primera dE les preguntes
que formulàvem, ens interessava
conèixer quina és la mitja de l'edat •
dels candidats de cada partit així
com quin es el més veil i quin el
més jove entre tots. No hi ha grans
diferències, en general els nostres
futurs regidors són joves, dels 25
representatiuts anys d'EU fins • ais
44 del PDP; curiosament la mitja
d'aquest partit coincideix amb l'edat de la cap de llista, ben conservada per cert, M. Ferrer. El PDP
guanya en edat a EU amb un total
de 403 anys, 927 pel primer 524
pel segon. EU es una vegada més
protagonista amb els candidats
més joves, tres de 18 anys; el més
veil R. Gomila del PSOE amb 81
anys, quasi res.
Relació de l'edat mitja de cada partit i les edats del més jove i el més
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mad u r.
PDP
AP
PSOE
UM
CDI
EU

44
43'333
40-81
39
34,5
25-18

unit)

mALLORQUIflA

D'altres partits són protagonistes pert EU persisteix. Els 21 can, didats d'AP estan casats, són els
que comptabilitzen major nombre
de fills (41), estat civil i nombre de
fills encara solen guardar una clara
relació, perd no es el grup amb
nombre de fills per família més alt.
PSOE i CD! amb el mateix nombre
de casats i fadrins (14-7) tenen
una mitja de 2,5 fills per família.
Així mateix el PSOE té les dues famílies amb més fills, Jaume Llull
amb 6 filles i Miguel Bonet amb 6
fills! Tal volta podrien arribar a un
acord? Finalment EU es el partit
amb menys candidats casats i
menys fills, joves que són.
Relació de l'estat civil i del nombre de fills per família, així com el
nombre major de fills per una família.

PSOE
CDI
AP
UM
EU
PDP

C
14
14
21
17
6
18

F
7
7
0
4
15
3

M.F.
2,5
2,5
2
2
2
1,5

F.
6

acceptada per perdre d'un vot.
Relació del nombre de fumadors
PDP
EU

LLOC DE RESIDENCIA, MANACOR PER EXCEL.LENCIA
Era de suposar, Manacor es Hoc
de residencia de la majoria dels
candidats però totes les candidatures han cuidat, uns més altres
menys, de tenir repesentants d'altres pobles. Totes? No, EU té tots
els candidats de Manacor, almanco residents. PSOE, AP i PDP en
canvi coincideixen en tenir 14 candidats de Manacor i els altres 7 residents en una bona varietat de
llocs: Porto Cristo, S. Macià, S'Illot,
Cales de Mallorca i Cala Murada.
Relació de nombre de candidats
als pobles més representatius.

EU
UM
CD'
AP

Manacor P. Cristo S. Macià Altres
21
1
1
1
18
1
4
0
16
1
2
14
4

PDP
PSOE

3
3

14
14

3
2

UM

CDI
PSOE
AP

SEXE. DE 126 CANDIDATS 28
SON DONES.

-Dc.
nlisec

PCPE FP

ESQUERRA UNIDA

1
2

PROFESSIO. DES DE EMPRESARIS/COMERCIANTS A LA
DRETA FINS A ESTUDIANTS/
OBRERS A L'ESQUERRA.
Passant, per supost, per un caramull de professions, quasi be
totes les possibles en una ciutat
com Manacor. La diversitat de feines entre els mateixos candidats
per un partit són clares, però no
gens menys clars són els diferents
tipus de feina que es pot posar a
cada partit, generalitzant molt. La
idea de que els partits d'ideologia
més esquerrana desenvolupen
tasques d'obrer, que així com ens
anam acostumant al centre hi ha la
gent d'aministració i professionals
lliures i que quan passam la línia
cap a la dreta trobam comerços i
empresaris no va molt desencaminada, Manacor no es una excepció.
Relació de les professions repre.

sentatives.

PDP- Agricultor/Comerç
UM- Comerç/ Indústria
EU- Estudiant/ Obrer
CDI- Professor
AP- Empresari
PSOE- Obrer/Administratiu
FUMEN? SI...SOBRETOT EL
PROPER DIMECRES
Aproximadament 70 capses de
tabac consumiran els politics manacorins que fumen, entre les vuit i
les deu del vespre del proper dime-

14
14
13
13
12
11

PSOE

cres. Els altres es menjaran les ungles o beuran vi, -brandy» o faran
qualsevol cosa per espassar-se
els nervis. En general però no es
fuma molt, es veu que la gent va
prenint consciência de que es dolent per la salut. No ens hem entretengut en veure quina marca de
tabac fumen i si són puros o cigaretes pert) el quadre bromista que
ho assenyala no es fa molt enfora.
Al respecte no hi ha grans diferències, generalment 2/3 dels candidats fumen alguna cosa, els altres
respiren fum. Es imprescindible
que governi qui governi la próxima
legislatura, no es permeti fumar a
ningú dins la Sala, es molt petita i a
l'hivern, a porta tancada, l'ambient
s'arriba a enrarir, a vegades també
s'enrareix i no es degut al fum. Cal
recordar que temps enrera Martí
Sáez feu la proposta que no va ser

De tots es sabut que cada vegada més la política compta amb les
dones i que segurament, molts ens
hauríem d'equivocar si no fos aixt,
l'actual regidora M Antònia Vadell
fins ara sola dins el consistori estará acompanyada en aquest proper. Totes, ara sí, totes les candidatures tenen unes quantes candidates i un parell d'elles amb grans
possibilitats d'entrar, jutjau-ho vosaltres mateixos. Això sí, no volen
que hi hagi cap canvi en la decoració, les dones són iguals en drets i
deures i cap excepció sels hi ha de
fer...bé, qualcuna sí, o no? Més relevencia, 7Setmanari organitzà
una taula rodona amb les primeres
dones de cada candidatura, d'ella
en sorti un compromis clar, dotar
als Serveis Socials d'un 6% del
pressupost, com a minim. Si cadascú té pensat el nombre de regidors que pot treure cada partit seguidament podrà saber, dels 21,
quants serien dones.
Relació de nombre de dones i Hoc
en les Ilistes de la primera candidata.
PDP - 3 - 1
CDI - 6 - 2
AP - 2 - 3
UM - 4 - 3
EU - 8 - 4
PSOE - 3 - 6
I això es tot, ara només falta esperar, homes o dones, joves o
veils, pobres o rics —com es diu a
l'-Ai Joaquin que has vengut de
prim»— tots.. .tots estan pendents
dels resultats, ara es lluita per un
cartell ben situat un Rifting més
nombrós; flavors ja no hi haure res
a fer, penes per uns alegries per altres; i el poble? —demanà la Trinca— uep! al poble... Res al.lots...
Es clar
que amb dona o no a l'alcaldia
es hora d'una majoria,
que per un poble orgullós i pur
són necessaris fonaments de
futur.
Pere) -ahí está»
que Manacor, es qui ha de guanyar
un Ajuntament nou.

Amb gran assistencia de públic critic

Taula rodona dels números uns al Teatre
Municipal.
Organitzada per la revista «Perlas y Cuevas" aconseguí l'assistència d'un públic que
es mostre en tot moment interessat per la política, tant a l'hora d'exigir explicacions de la
gestió passada com en demanar compromisos clars i concrets als que s'hi presenten per
la pròxima. Ja va essent habitual en aquests
actes que el públic sigui el millor, el qui anima
Ia vetlada política i el qui fa mullar als politics.
Per què també en aquesta ocasió el moderador no fou més que el cronòmetre i mantenidor de l'ordre haguent d'intervenir uns quants
pics. No es menys habitual que l'acte es conformes de tres parts: una primera exposició
de programa; una segona en que la revista
organitzadora feia una pregunta a cada un
dels capdavanters amb la possibilitat de que
tots intervenissen; i la darrera en que tenia la
paraula el respetable.
Per questions d'espai i per no repetir i repetir igual com arriba a ser una campanya electoral en ferem aquí un resum nornês de les
dues darreres parts que foren, al cap a la fi,
les més interessants. Aixi després de les intervencions el moderador va fer les següents
preguntes:
COI. G. Roman (El candidat a batte Tomeu
Ferrer estava malalt).
Qua feria el seu partit, en cas de governar,
amb els monuments? «Feriem exactament el
que es va fer amb els del republicans dur-los
a Son Coletes i qui vulgui anar-hi que hi
vagi». Creuran si els dic que un tema tan poc
trascendent va dur opinions de tot tipus i discusions de I larga durada? M. Ferrer que els
han de deixar, T. Sureda que s'han de !lever
per qüestió d'estètica i J. Llull que el que s'ha
de Dever es la recúnia que encara persisteix
entre dretans i rotjos.
AMI. T. Sureda
Creu que l'urbanisme concertat seria la solució a totos els problemes d'aquesta Area?
«Creim que si pero no es una cosa fàcil, amb
el Pla acabat hi haure obres que hi entreran
com a legals, altres ho podran fer pagant les
taxes corresponents i en altres s'hauran de
prendre decisions dificils". G. Roman pose
una pega «l'urbanisme concertat dóna la possibilitat d'especulació i segons qui entre pot
ser perillós».
AP. G. Homer
Es el seu grup partidari de crear una zona
peatonal malgrat pugui no agradar alguns ne-

gociants? «Aquest no es un projecte nou. En
principi no, s'ha de fer un estudi molt seders si
be una vegada estiguin acabades les vies de
circunvalació el problema de tràfic del centre
sere menor-. T. Sureda en canvi recolzà la
idea de crear una zona peatonal i J. Llull este
més a favor de la creació d'uns aparcaments
pel centre.
UM J.M. Francia.
Es partidari el seu grup de revisar els
comptes passats o de partir de zero? «No hi
ha que desprestigiar la gestió de ningú i simplement actuar segons pertoqui per aconseguir un Ajuntament ben net». M. Ferrer i T.
Sureda coincidiren en que hi ha que demanar
els comptes i deixar-los ben clars malgrat
s'hagi de revisar tota la gestió passada.
CDS. B. Gelabert.
En cas de pactar amb qui ho faria amb la
dreta o l'esquerra? «No ho sé, això no es pot
saber fins coneixer els resultats per() ens inclinarem sermpre per aquells que vulguin fer
feina per Manacor. Tampoc sabem qui podria
pactar amb nosaltres...”.
PSOE. J. Llull.
En cas de governar, pujarien els imposts?
«No, es tracta més de recaptar així com toca
perquè pagui tothom. Al respecte creerem la
finestra única en la que la gent es pugui informar de que, quant i com pot pagar».
EU. J.P. Cerrato.
Quines vies durien a terme per fer realitat

l'autogestió de les entitats menors? «Mitjancant la dotació d'un pressupost a les associacions de veTns que els gestionin els mateixos
tal com vulguin”. T. Sureda no esta gens d'acord i defense l'orga de gestió desconcentrada que contempla la llei per l'autogestió. M.
Ferrer doté a les A.A.V.V. de més força al
poder demanar el pressupost que creguessen convenient.
Una pregunta a tots.
Es electoralisme la recent promesa de
l'hospital a Manacor feta pel PSOE? Tots, accepte el mateix PSOE, coincidiren en que fos
electoralisme, que si no ho era al manco era
molta casualitat, o no tots voldrien que fos
vera i poguessen veure realitzada l'obra molt
prest. Jaume Lllull digue que creu que es fare
perquè es la voluntat que ha mostrat la Comunitat Autònoma
al recolzar la idea unenimament.
Tres preguntes del públic, esquematiques i
concretes.
1 Estarien disposts els partits s dur una
política de concens i restrictiva per sanetjar
les argues municipals? El sí mes rodunt el
manifeste B. Gelabert completament a favor
de dur una política de recaptar i santejar; Surede i M. Ferrer Lambe apoiaren la proposta.
La resta cregué amb la necessitat d'arribar a
un concens però no en dur una política molt
restrictiva ja que creuen que si es recapta bé
no sera necessari.
2' Hi ha uns terrenys per ubicar l'hospital;
perquè no funciona encara l'ambulatori? La
pregunta anava dirigida al batle qui contestà
dient que els terrenys per ubicar l'hospital ja
estan comprats i que l'ambulatori no té aigua
ni electricitat perquè l'empresa que ho ha de
fer esta en altres obres. No va convencer
massa al públic i gens al qui feu la pregunta.
3' Quina sere la futura política repecte de
les obres il.legals? Tots els grups coincidiren
en creure que el que s'ha de fer es aplicar el
que diu la Ilei però això done peu als partits
que no tenen representatns dins el consistori
actual per demanar perquè no ho han fet. T.
Sureda delegat d'urbanisme digue que ell
sempre ho denuncia puntualment al batle i el
batle que no ho feu al jutjat que es el que toca
procedir pero no ho va fer. Ah! be...
Després de tres hores es done per finalitzat
l'acte el que dona peu als comentaris posteriors de tots els assistents per jutjar les diverses intervencions.
Albert Sansó
Foto: Pep Blau

Diumenge passat al Teatre Municipal

Míting del CDS: «Gent nova per un Ajuntament nou».
Diumenge passat sobre les deu
del vespre es celebrà al Teatre Municipal de Manacor el primer míting
d'aquestes eleccions. Míting organitzat pel CDS, al qual varen intervenir En Llorenç Mas candidat al Parlament Balear, En Bernadí Gelabert
candidat a la Batlia de Manacor i En
Xisco Quetglas, candidat a President de la C.A.
La campanya del CDS es presenta sota el lema de «Gent nova per un
ajuntament nou». Parlà en primer
hoc En Llorenç Mas, qui va fer la história del CDS a Manacor, remarcant
que s'havia aconseguit un bon grup,
encara que havia estat una lluita a
base de gent nova. .L'Ajuntament
s'ha de renovar perquè no va be» i
no va bé segons Llorenç Mas, perque «Semble que cada grup vol demostrar que en sap més que els altres. Essent nefats els resultats»
Parlà de la seva candidatura al
Parlament «som coneixedor del
poble de Manacor, i de la petita i mitjana empresa, puc fer molta de feina
de cara a aquesta».
Remarcà Llorenç Mas, davant un
auditori reduït, que votar CDS era
esser intel.ligents. «Tots els simpatitzants de CDS són intel.ligents.
Esser del CDS Cs patrimoni exclusiu
de persones intel.ligents».
BERNADI GELABERT
Posteriorment va intervenir En
Bernadí Gelabert, candidat a Batle
pel CDS, qui va fer un breu parlament, al qual entre altres coses va
dir que un dels motius per acceptar
esser el número ú del grup, era perqué aquest és un grup progressista.

U

I perquè creia necessári que es presentOs un grup com el CDS, com a
«censura a les realitzacions de l'actual consistori i a altres de precedents».
Afegí Bernadí Gelabert que com a
ciutadà té «obligació de fer alguna
cosa pel seu poble. Que la gent si
trobi molt 'DC. Volem acabar bé el
que altres han començat malament».
«El CDS ofereix a Manacor un
grup de gent nova. Ofereix la possibilitat de canviar radicalment Manacor. Manacor la casa de tots i no la
d'uns pocs. Que Manacor deixi de
ser Manaclot». Afegint un «Vos demanam el vot pel CDS-Manacor.
Una gent nova per un ajuntament
nou. Per poder fer avançar el futur
de Manacor».
XISCO QUETGLAS
Parlà posteriorment En Xisco
Quetglas, candidat a President del
Govern de la C.A. Quetglas va dir

que «Cariellas i Triay coincideixen
en demanar la majoria absoluta per
les seves candidatures». Afegint
que el CDS .no demana majories».
«Nosaltres volem fer un parlament
plural. Instaurar un sistema de diàleg permanent».
Comparà després el Govern Central socialista, amb el govern de la
UCD, afegint que «l'autèntic canvi
Cs el que ha fet N'Adolfo Suárez».
Definí el projecte del CDS, com un
projecte centrista progressista. «Si
no hi hagués una autèntica conexió
amb una realitat social, avui no tendríem l'espectativa ni l'intenció de
vot que hi ha a aquests moments».
«No volem que les illes Balears siguin el teatre d'operacions d'una
guerra, un enfrontament entre aliancistes i socialistes».
Afegí En Xisco Quetglas que
«volem fer d'aquesta societat, una
societat il.lusionada, una societat
que només el CDS Cs capàçde fer».
Foto: Pep Blau
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Míting del PSOE a Dhraa.

Intervenen al míting. Jaume Llu I! i Pere Serra.
Ahir vespre a l'hora de tancar
aquesta redacció es celebre o estava prevista la celebració d'un mítingfesta organitzat pel PSOE a Dhraa.
Al míting, hi havien d'intervenir En

Pere Serra candidat al Parlament
Balear, i En Jaume Llull, candidat a
Batle. Havent-se parlat de la possibilitat de que intervenís En Fernando Moran, candidat al Parlament eu-

ropeu, que finalment no ha vengut a
Manacor.
A més del míting, es convida a la
gent, a música i ball, sota el lema de
«És hora... d'una majoria.).

Quatre oconsells».. , als electors, elegibles i
elegits (II)
Bartomeu Bennassar
De fet el politic pot jugar amb ingenuTtat i amb total transparencia?
¿Pot confiar amb la bona voluntat
de tothom i amb la conversió de
cor dels ciutadans? Haure de
comptar amb el «pecat», amb la
'malícia» pròpia i aliena, amb la
diplomàcia i el secret —tan perillosos èticament—, etc. i haure de
saber que el seu camp directe d'intervenció no rau en el cor de les
persones sine) en les estructures i
els sistemes, etc... Consideracions aquestes que expressen el
carácter relatiu, provisional de
Ia feina. Fora absolutitzacions,
doncs, de les eines polítiques. I ús
de les mateixes amb major consciencia lúcida, i «pecadora>> diguem, puix a les trepitjades als altres no se les pot qualificar de virtuts ni als possibles aprofitaments
—del que se sap, del que es pot,
per ex. mai se'ls ha de justificar
gens fàcilment. Dit breument: caminar per un camp «minat» requereix art i manya, però des de la
perspectiva ética urgeix encara
més seny i més capacitat de reconèixer equivocacions i de demanar-ne perdó. Cosa que fa moltíssima falta.
Pot ajudar a l'exercici politic,
més democratic
participatiu, l'existència de cossos intermedis

entre les instancies més altes i les
més petites, entre els governants i
els governats, entre els partits
—com a quasi única via d'accés a
les estructures d'organització política— i la realitat de cada dia. Elrepresentants, elegits sí, per6
yens o allunyats dels elector, representen una forma de dr docrecia «representative», pe-, aguesta en la pràctica ha dr millorar-se.

La centralització excessiva del
poder provoca despolitització i pot
obrir portes a una certa dictadura.
Un bon teixit associatiu (entitats
culturals, esportivas, socials, de
escolars, etc. etc.) es escola
de participació rica i variada en la
vida pública pròxima, es expressió
d'una societat pluralista, es una
forma ben concreta de democràcia. Tot politic té l'obligació d'afavorir i de crear dites associacions o
entitats i el deure d'escoltar-les i
fer-ne el cas pertinent, per responsabilitat política i honestedat democràtica.
Cosa aquesta que anirà transformant la política de partit (s) en
política de participació ciutadana i anirà, a la vegada, humanit-

zant l'exercici concret de la politica que, encara, s'entén com a
conquesta del poder i com a esforç, a voltes brutal, per a conservar-lo. Per això es compara la política a una guerra, que —diuen—
ho justifica tot (mentida, injúrica,
calumnia...). La democràcia, el
vot, les eleccions, etc. han moralitzat un poc aquesta Iluita. Però no
basta. S'ha d'avançar més en el
sentit dels «consells» dels números anteriors i en l'acceptació de
que tot es política, per6 la política
no ho es tot. La passió del poder
pel poder mateix forma part de la
patologia de la política. S'ha de
confessar aquesta temptació i
pecat. S'ha de cultivar la humilitat,
sí la humilitat. S'ha de facilitar l'expressió lliure de l'oposició en tots
els nivells. No dic que hagin de governar tots plegats, que es quelcom difícil, quasi bé impossible. I si
no fora perquè pot sembIar un doi
politic afirmaria que per períodes
es turnassin i actuassin polítiques
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coherents de la mateixa corda
ideològica: govern central, govern
autònom, consell insular i ajuntaments... Quan no es fa així, o no es
coordina tot molt be, es mostra un
«guirigall» que fa peguera. I perdonau.
No es el servei politic un camí de
roses i s'ha de recórrer, i alguns
l'han de servir especialment com a
.ministres», es a dir, com a servidors en els municipis, consells o
governs... Coratge, doncs, per

aquest servei. Gratitut a aquells
que ho facin bé. Servidors de lo
local petit —però bàsic—; de l'autonomia als maxims nivells de parlament, govern, justícia (?); de
l'Europa dels pobles i de la solidaritat, »la tendresa del poble», amb
el món sencer, especialment amb
els pobles més debisl i pobres. Ens
apuntam tots a fer llar, carrer,
poble, país, Iberia, Europa, Wm...
REGNE DE DEU.

EL MIRALL
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L'Agrupació Socialista de
Manacor (PSOE)
Vol fer públic:
1.-Denunciam públicament a tots aquells partits o
candidatures que contribueixen a enrarir la campanya electoral. Essent comportaments totalment antidemocràtics, i contraris a allò que són unes eleccions.
2.-Denunciam a ALIANÇA POPULAR (AP) de Manacor per no haver respectat el pacte suscrit per tots
els partits manacorins, en all() que suposava el repartiment de faroles, plafons, etc.
L'exemple més clar: l'apropiació indeguda de les
faroles de Salvador Juan i Mossèn Alcover, haventse negat a retirar-les. La companyia de publicitat que
col.locà les del PSOE a la mateixa avinguda —per
error— foren retirades en 48 hores. Per què no ho ha
fet A. P.?
Aquest comportament d'AP demostra la prepotència amb que actuen, i els hàbits antidemocràtics,
més propis de la dictadura que no d'un país en Ilibertats i sistema democràtics.
Cal dir-ho clar, AP no és un partit seriós i no té paraula.
3.-Denunciam l'Os indegut que AP de Manacor ha fet
en el seu diari de campanya, d'obres que no ha realitzat l'Ajuntament de Manacor, i que suposa un
apropiament respecte a altres Institucions o Governs
-Autonòmic i Estatal-, com el pont de Na Llebrona, la
carretera a Petra, el Polígon Industrial i l'Ambulatori
d'INSALUD.
Més greu és atribuir-se haver realitzat l'Ambulatori
d'INSALUD, i que acabat el setembre de 1986 està
tancat, i amb destrosses importants per negligència i
.

irresponsabilitat d'AP i el BATLE Homar. L'Ajuntament -governat per AP- ha estat incapaç de dur-hi el
Ilum, l'aigua neta, recollida d'aigües brutes i asfaltar
l'entrada.
I qui pateix les conseqüències? Els ciutadans, que
per fer uns análisis clinics, una radiografia, un brag
romput, per rehabilitació han de seguir anant a
Palma, quan des de setembre de 1986 haguessin
pogut fer-ho a Manacor, a l'Ambulatori.
Es senzillament increlble, increflole la hipocresia i
la irresponsabilitat.
I si Ilevam les obres abans esmentades, quines
realitzacions resten?
Per qué no hi figura el Poliesportiu? Ben segur,
per vergonya.
4.-Volem denunciar que de la Biblioteca de l'Ajuntament robaren unes 700 paperetes de votació municipal del PSOE. Per a que? Per a qui? Es què qualcú vol provocar vots nuls perquè la por de no guanyar les eleccions?

C.D.I. Comunicat
En front de les manifestacions fetes per la Junta
Local d'AP, signades per D. Miguel Llull Vallespir en
contra de persones de la C.D.I. en conjunt, del
P.S.M. i gent d'altres partits, volem fer públic que davant la pobresa d'arguments de les seves acusacions i el tit de desqualificació personal com a única
forma de defensar-se de l'obvietat de la seva mala
gestió, que noltros, com és la nostra obligació denunciam. Creim que els firmants ¡a estan prou desautoritzats per la seva trajectória política, i per tant,
ens abstenim d'entrar en aquest terreny, com actitud
coherent i esperançadora d'una nova i més neta manera de fer política.
,

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

IMPUESTO CIRCULACION
Se comunica al público en general que el cobro del impuesto muncipal
sobre circulación de vehículos correspondiente al año 1.987 finaliza el
próximo 15 de junio

Transcurrido dicho plazo se incurrirá en el 20% de
recargo de apremio
Lugar de cobro: Oficinas Municipales de 8 a 15 horas

Amb el local ple de gom a gom

Míting de la C.D.I. i el P.S.M.
S. Carbonell
Dimecres passat sobre les
10,30 del vespre, es celebrà al
local de la C.D.I. a Manacor, Passeig de Na Camella, un míting al
qual hi participaren membres de la
candidatura de C.D.I., i de la del
P.S.M. al Parlament.
Presenta l'acte En Guillem
Morey, qui va dir que el motiu de
fer aquest rifting era el de moure
ambient, perquè «la gent ens conegui un poc més».
HILARI DE CARA
Parlà en primer Hoc n'Hilari de
Cara, qui ho feu recordant la seva
arribada a Manacor i la impressió
que aquest poble li havia causat.
Es mostrà optimista, cara a que a
Manacor es poden «canviar les
coses», perquè hi ha una «potencialitat de gent sana que volen
canviar les coses».

En Bartomeu Ferrer a la seva inter venció critica l'actitudd' AP.
tat de potenciar els serveis socials
i la sanitat a la nostra ciutat. Parlà
especialment de la promoció de la
salut a les escoles. De l'Hospital
Comarcal i la millora dels serveis
socials.
M.A. VADELL

J. VICENS ACUÑAS
En Joan Vicens Acuñas parlà de
l'aspecte esportiu del programa de
Ia CDI, marcant els objectius principals d'aquest programa, oferir
les millors condicions de vida possible, potenciar l'esport.
MARGALIDA ROSSELLO
Va intervenir posteriorment Na
Margalida Rosselló, qui parla de
cultura. Recorda que la CD! durant
aquests darrers quatre anys ha fet
molta feina en cultura i que la línia
que s'han marcat és seguir potenciant aquesta, i donar-li un impuls
necessari.
JAUME BRUNET
El representant de Porto Cristo a
la Vista de la CD!, parlà naturalment del Port. Remarcà el que ja
s'ha dit en altres ocasions, pretenen estudiar seriosament la possibilitat de que Porto Cristo es convertesqui en una entitat local
menor.
GUILLEM ROMAN
En Guillem Roman va ser l'encarregat de parlar de sanitat i serveis socials, destacant la necessi-

Na Maria Antònia va parlar d'hisenda municipal, parla especialment de les alternatives a l'actual
situació caótica de l'administració i
hisenda municipal. De la potenciació d'un canvi de mentalitat a on
tothom es senti solidari a l'hora de
pagar. D'una total transparència
en la gestió. D'una remodelació
administrativa etc.
BARTOMEU FERRER
El número ú de la candidatura
de la CDI parla de la part negativa
del nostre municipi «m'han encarregat que parli de la part negativa,
és a dir, d'AP». Comentà el diari
que ha fet AP a on es donen com a
obres realitzades, moltes de les
que AP no ha estat responsable,
com el Teatre Municipal (gestionat
per la Comissió de Cultura) o la
rectificació de la carretera Manacor-Petra realitzada pel MOPU.
Remarcà En Tomeu Ferrer, que la
CDI Iluita pels «interessos de les
capes populars que al cap i a la fi
són la nostra gent».
ANTON! SANSO - CANDIDAT AL
PARLAMENT
Va intervenir a continuació En
Toni Sansó de Sant Llorenç, can-

didat al Parlament Balear, per la
Comarca de Manacor, representant al PSM-EN. En Toni parlà de
Ia necessitat de donar una alternativa a la gent honesta, una alternativa capaç de demostrar a la gent
que no tots els politics són iguals i
es presenten pel mateix. Feu especial referência als problemes urbanístics de Manacor, que necessiten «una majoria al Parlament
per contrarestar el poder dels especuladors». Remarca que per millorar Manacor només hi ha una alternativa «la CDI» a l'Ajutatment i
el »PSM-EN» al Parlament.
SEBASTIA SERRA- CANDIDAT
A PRESIDENT
En Sebastià Serra i Busquets,
candidat pel PSM-EN a la presidència del Govern Balear, parlà de
Ia possibilitat de canviar l'actual
estructura, l'actual situació de Mallorca, de Manacor, per una millor.
Remarcà Sebastià Serra, que el
P5M defensa els interessos del
poble per damunt els interessos
particulars. Feu referência a altres
grups, especialment a AP, i a la
campanya que esta fent repartint
flors i tarjetes a les dones «la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia
consagren la igualdat de la dona
amb l'home, encara que segueix
existint la discriminació laboral.
Creim que això que fa AP és discriminatori per les dones».
Hem de dir, que el local de la
CD! es trobava ple de gom a gom, i
que es respirava un ambient molt
animat.
Foto: Jaume Ramis

Unió Mallorquina

Paraules del President Local d'U.M. el dia de
la presentació de les candidatures
Tenc la gran satisfacció i honor, de poder presentar als mitjans de comunicació les dones i els
homes que, molts d'ells i en nom d'Unió Mallorquina regiran dins l'Ajuntament els destins del nostre
poble, durant els propers quatre anys.
Unió Mallorquina no ha escatimat cap esforç per
a poder presentar una candidatura digna i amb
ganes de treballar, perquè creim que Manacor ho
necessita.
Hem parlat d'esforç i així ha estat. Ens ha costat
ferm espolsar-nos els brins de la peresa per a convèncer aquesta gent a presentar-se a les eleccions de 1.987; i si es mira bé, tenen part de raó:
cap d'ells necessita de la política per viure ni per
pujar un escaló més dins l'escala social.
Estan ben assabentat del que els espera: més
feina, més dedicació, més hores que hauran de
robar a la família, molta transparència, molta diligènia i poques gratificacions i alegries. El que
passa, malgrat això, es que no creuen en l'adagi
mallorquí que diu: Qui fa be al comú no en fa a
ningú. I sí creuen, per altra banda, amb un projecte seriós de poble i en poder fer, amb l'ajud de tots,
un poble millor, més just, més cult i hermós; i que
ben prest poguem recuperar l'orgull de sentir-nos
manacorins.
Atiuestes, idõ, són les persones que volen dur
endavant aquest projecte de poble i que posam al
servei i a l'abast de Manacor; perquè en bona democracia es ell qui en definitiva ha de triar. Però, i
ho dic amb tot el respecte que ens mereixen les altres candidatures, mos volem canar amb qualsevol d'elles.
En Joan Manuel Francia. Enginyer tècnic, professor de Formació Professional,. persona ben coneguda dins tots els estaments del nostre poble i
que ja compta amb una experiència i un saber fer.
Reposat, enemic de tot enfrontament i obert a tothorn. Manacor tendrà un bon batle.
Jaume Darder. Dedicat a l'ensenyament i coneixedor de la problemàtica dels joves.
Na Maria Barceló, Na Conxa Gil, Na Sofia Marín
i na Maria Piza posaran la nota alegre i un toc d'elegancia, a més de l'atenció a n'Es Port, a les Festes Populars i a la recerca dels nostres antics costurns; a la problemática social i a un millorament
de l'economia del nostre Ajuntament.
Manacor neix de la feina a la fusta, a les perles i
d'es camp. I per això presentam persones com En
Francesc Fuster, En Te)fol Salas, En Claude Camand i En Pere Galmés, coneixedors d'aquesta
problemàtica i amics de l'esport, de la nàutica,
dels cavalls, de la caça...
Representen a la Indústria, que voldríem ten-

Montserrat Galmes Durán. Unió Mallorquina
gués un més alt nivell de desenvolupament persones com En Gabriel Parera, -President de l'Associació del Metal- i al Comerç, En Francesc Vaguer,
vinculat també a la pagesia i a les seves festes...
...En Rafel Nicolau, que du endavant una cooperativa de detallistes de l'alimentació. En Vicente
Castro, lligat també a l'esport, home dinàmic com
ell totsol. En Miguel Quetglas, feiner de primera,
amb qui es pot confiar sempre i gran seguidor del
C.D. Manacor. En Joan Galmés, home de bé, que
sempre té una paraula agradable.
I per fi, pero no el darrer, sinó per a un Hoc molt
important, En Tòfol «Pífol» Pastor, que amb la
seva gracia, bon humor i saber contar un acudit,
no comportarà cap violència dins l'Ajuntament i
sabra posar ungüent de reblanir.
Un Iloc apartat mereixen també els joves Pere
Cerda, Jaume Febrer, Gabriel Roman i Toni
Ramón, perquè venen a posar la nota d'esperança
dins la nostra candidatura.
Moltes gracies a tots voltros, a fer feina amb
il.lusió i «sus»!
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Asfaltar els carrers

Creado dun Patronat

Paralltzació dels .gas-

d'Esports amb dotació
pressupostaria. Equipament de barriades.
Pla quatrienal pel poliesportiu. Programa
esportiu escolar i d'activitats crestiu.

NOU emplaçament per
a la Biblioteca Municipal i el Museu Arqueologic. Facilitar mitjans
als grups actius. Establir previsions a nivell
de pressupost amb
dotaci6 suficient, pero
no improvisada.

Afrontar per primera

dins l'any 1987. Permissos gratuits d'obra
per arreglar les façanes. Acabar les places
i equipament de zones
verdes i parcs.

vegada les obligacions
de l'Ajuntament en
materia sanitaria de
de
Abasteixement
queviures i assistencia. Pressionar autontats autonòmiques 1
estatalssollicitantel
que ens pertoca.

tos. innecesaris. Polltica realista segons les
disposicions i sincronitzar al maxim despeses i cobros.

Acabar l'asfaltat i culdar-lo. Mentalitzar
amb l'acabat de façanes. Adornar les places amb monuments
deis nostres artistes.
11.1uminaci6 moderna i
eficaç.

Acabar , si es possible
el poliesportiu. Foment
i atenció a l'esport i millora de les actuals instal.lacions.

Recolgar l'actual situaci6, encara que estigum n
dividits
els
intel.lectuals. Consolidar la cultura popular.
Fer poble.

Començarl'Hospital

Posar en marxa padrons fiables i depurats. Arribar per igual a
tots el s ciutadans.

Objectiu, fer la ciutat
habitable. Com'? Dissenyant els espais urbans mitjançant un estudi exhaustiu deis recorreguts dels individus

lnstalacions.
Politica
esportiva dirigida pef
un esportista. Estrucfurada en tres arees:
formació, temps Iliure i
competici6. Assesorament escoles i entitats
amb personal ciaalificat.

Augment pressupostari, descentralització P.
Cristo, Son Macia i barris. Museu d'Art Comtemporani, biblioteca
moderna, teatre estable. Escola disseny industrial (mobles, bijuteria). No rma I i tzació.

Cedir els terrenys per
construir un centre
basic de slut Possibilitar l'acabament
rapid de l'ambulatori.
Reivindicar una Clink
ca Comarcal. Inspecsanitari
eficaç
ció
(plaça, mercats, medi
ambient).

Remodelaci6 i sanejament del'economia
municipal. Endeutament públic per a realilUar obres. Gestió tributaria eficaç. Servei
de recaptació a Porto
Cristo.

Ciutadana:
Estética
Acabar rasfaltat. Acabar les fames. Adecentar i millorar els accesas al poble i la forana.

Polftica Esportiva: Fomentar tot l'esport de
base. Subvencions
equitatIves. Fer feina
al poliesportiu,

Cultura: Promocionar
escriptors, pintors i
músics joves. Ajudar a
les testes populars de
barriada,

Sanitat: Utilitzar la cifnica que tenim. ntentar conseguir la Comarcai. Arreglar la
plaça d'Abastos. Que
el Torrent deixi de ser
una brutor.

Hisenda: Una recaptacio eficaç i que arribi a
tots. Politica d'austeritat i no més pressió fis cal.

Finalitzar
l'asfaltat.
Aconseguir un Torrent
digne. Crear jardins i
flocs d'esplai.

Fomentar que la gent
practiqui l'esport no
competitiu.
Crear
camps d'esports en
aquest sentit. Agilirzar
la construcci6 d'un poliesportiu.

Completa normalització linguistica. Crear
una regiduria d'educació,

Adecentament de Ia
Clinica Municipal: Iluitar per una servei sanitari elemental: centre
de salut i clinica comarcai.

Fer que l'ajuntament
sia una simple maquiburocratitzada i
na
allunyada dels ciutadans. Fer una recaptaci6 molt més efectiva,
que paguin tots amb
mes igualdat

Arreglament
façanes, asfaltat carrers I
millora
de
jardins.
Campanya
d'iniciativa privada per adornar ciutat.

S'ha de començar a
les escoles passant
per les penyes, clubs
federats i esportistes
d'élite. Una pista poliesportiva
a
cada
barri i finalitzar urgentment el poliesportiu.

Potenciar les activitats culturals de tot
Manacor i potenciar
lespròpiesde cada
barriada. Ajuda maxima als artistes locals,
Reimplantaci6 deis
premis Ciutat de Manacor.

seriosament
Formar
un Patronat de SaniContinuar
les
tat.
gestions sobre Clink
ca Comarcal. Cobriment total del Todent. Major control
sanitari als locals públics i abocador.

Recaptar tots els imposts de l'Ajuntament. No crear nous
imposts innecessal'aS.Aconseguir
provaci6 al primer trimestre del
pressupost municipal. Creaci6 d'una regiduna o
subcomissió.

configurar uns nuctis

Crear un »Conseil Mu-

urbans amb personalitat propiaIncentivar la
recuperaci6 d'habitatges singulars. Façanas.
Ampliaci6
de
parcs, jardins, zones
verdes. Fer que la poblack') tengui un poble
digne I bell.

nicipal d'esports», establir convenis amb
Associacions i Clubs
per la practica de l'esport Finalitzar el Poliesportiu.

Intensificar la recuperació del nostre patrimoni. Creació de »Ca-

Completar la »Xarxa
sanitària.'.Hospital

Recaptaci6 eficaç per
fer possible l'equilibri
dei Pressupost Municipal. Endeutament per
acabar les obres d'infraestructura que miIlorin els serveis cornunitaris i la qualitat de
vida.

Manacor precissa embellir la ciutat, crear
ajardinades.
zones
Crear uns incentius
per l'acabat de façanes i mantenir i agravar els correctius existents

Manacor, que és bressol de grans esportistes necesita urgentinstal.lacions
ment
Promocionar
dignes.
resport popular. Aules
esportives amb professorsqualificats.

alP
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Comarcal. Segon centre sanitari al centre de
Manacor. Millorar
plaça d'Abastos. Prosseguir sanes de la
Junta L de Sanitat.
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PSOE

MAINgUlf111

través del

PGOU

sals de Cultura i Es[alai.. Potenciar el desenvolupament cultural mitjantçant la participació ciutadana (Patronats, Fundacions...)

Comarcal,
• Centre
d'Especialitats i .Centre de Salut.. Creació
.Consell de Salut..
Campanyes deprevenció,
educació
i
rehabilitació
sanitaries.

Especial atenci6 a la
prdpia cultura, sense
sectarismes de grup.
Establir Iligams amb la
C.A. i el CIM per a
crear noves escoles
de música, pintura,
teatre, etc.

Aconseguir una bona
dotaci6 de l'Insalud
per l'ambulatori. Demanarém un hospital
de dia per a solucionar
totes les urgencies.
Lluitar amb totes les
forces per la Residência-Hospital.

No augmentar els impostos. Fer pressupostos reals.
Bona
gesti6 recaudatoria .
Programar un pla real
de necessitais i prioritats.

ELECTORALS D'ACCIÓ MUNICIPAL 1.987
Nuclis
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Turisme

Acabar el Pla General.
Programa de Sanetjament de la costa; protecció del litoral impedint edificacions altes
a primera linia. Aconseguir espais públics o
d'interes per a la Comunitat

Coordinaci6 amb entitats del sector del
terme; millorar equipaments i serveis. Fer
cumplir les normatives
pels .renous i vigilAncia a les zones turistiques.

Equipaments socials i
espais Hives. Coordinació d'activitats i aptcar les millores contempladas dins l'estatica ciutadana I urbanisme. Dotació sufident pels serveis !NAsics.

Establir una dotació
pressupostària d'un
minim del 6%. Extendre el serval files enllà
de la problemática estricte de la marginació.
Creació d'un gabinet
sicopedagógic.

Minima intervenció dlrecta per evitar possl,
manipulacions.
bles
económica
Dotació
segons els programes
de cada sector.

Crank) d'organs de
gesti6 desconcentrada
a Porto Cristo i GalasCala Murada. Donar
entltat Jurídica i capacitat financera als distints Patronats. Subvencionar programes,
associacions culturals
i de veins.

Posar mes atendó a
obres Llegals i denúncies. Anar a una disciplina urbanfstica ajuciutadans
dant
als
amb el Negociat d'Obras. Millora del casco
interior.

Un Delegat i una comissió en contacte
amb els interessats;
maximaatenció a la
seva problemAtica.

Cada nucli que assenyali les seves necessitats, mitjançant AA. de
VV. o del Delegat. Comissió de Turisme, dotada económicament.

Assignatura pendent,
ha d'essor l'estrella del
proper consistori. Un
delegat amb dedicació
exclussiva, amb competencies, per a cataHaar tota la problemAtca.

Deixar que s'organitzin l prestar-los la maxima atenció. Motivar
als joves a que modelin la vida que desitgen.

Fomentar els contactes mitjançant les AA.
de VV., de comerciants,
de
Tercera
Edat, deJoves,etc.

Potenciad6 delegació
turisme. Creació de
mas oficines de informacio turfstica. Camins a totes les platges. Difusió de la zona
turlstica. Vials de circulació en bicicleta.

Dotar de mes autonomia als nuclis urbans
fora de Manacor,
creant un pressupost
especific per a cada
zona.

Col.laborant amb les
entitats
existents,
creació de serveis de:
informació al ciutadà,
benestar de la tercera
edat, als disminuits en
general. Creació d'una
junta de beneficancia.

Atenció especial als
problemes de l'atur i la
marginació. Potenciaci6 de l'associacionisrne.

Facilitar i estimular
l'associacionisme.
Promoure la participaci6 a tots els nivells.
Reglament de participació ciutadana a l'Administració municipal.

Urbanisme:
Revitalitzar et centre de Manacor. Legalitzar tot el
que sia legalitzable i
fer una polltica on passin tots pel mateix
tubo.

Turisme: Racionalització de la costa, ressaltar els atractius de la
nostra zona. Intentar
que els doblers de Manacor s'invertesquin
aqui.

Nuclis urbans: Maxima
relació amb les associacions de veins i dotaci6 a les mateixes
d'un pressupost per a
les seves realitzacions.

Serveis Socials: Conéixer d'aprop i ajudar
als principals apartats:
minusvAlids, tercera
edat, dona, joves...

Joventut, Tercera Edat
i Dona: Contactes
fluits amb les associadons l potenciaci6 de
les mateixes.

Participació ciutadana:
Creaci6 d'associacions a tots eis barris i
un representant d'aquests en contacte directe amb l'Ajuntament.

tnfleXIbIlltat en les infraccions urbanistques i oposar-nos a urbanitzar Cala Varques. Fer uri Pla General on la norma sis
clara per a tothom.
'

Impulsar una millor
conservació del medi
ambient com a forma
de foment turistic.

Promoure la autogesti6 administrativa de
tots ells. Fer un cementiri a Porto Cristo.

Gestionar una escola
de primária a Es Serralt i també escoles
infantils. Crear un gabinet pedagógic per a
una millor educació.
incondicioRecolgar
nalment
el
Centre
Joan Mesquida.

Obertura d'un centre
de planificació familiar.
Oposar-nos a totes les
formes de discriminaci6 i opressió.

Recolzament
institucional al moviment associatiu i de veinats.
Dedicar el 10% del
pressupost municipal
a la creació de flocs de
treball.

Agilitzar els permissos municipals d'obres. Diferenciar urbanisme concertat i
construcci6
cancertada. Redacció i
aprovació del PIA General.

Cuidar al maxim toferta turistica. Protecci6 zones turistiques I
col.laboració amb entitats i empreses turistiques.

Crear orgues de gestió propia a Porto
Cristo i Son MaciA.
AssociaPotenciar
cions d'aquests nucils i que ells discutesquin els pressupostos a destinar a
aquestes zones.

Desglosar
regiduries
o subcomisinns per a
Joventut, Dona i Tercera Edat.

Recolçament municlpal a l'Assamblea de
Dones i Conseil Local
de Joventut i As. de
Tercera Edat. Clue
sien ells els qui s'organitzin. Creació
d'una regiduria o subcomisió.

Ha d'essor total l absoluta. Creim ha de
ser el poble qui ha de
fer el poble, sense ditenancies entre Ajuntament i ciutadA.

Realitzar i gestionar el
Pla General. Establir la
disciplina urbanistica,
principi de justicia i
igualtat. Oferir els serveis de capitalitat comarcal:
Escorxador,
Plaga
d'Abasteixemerits,
Estació
de
transports, Zona d'Aparcaments...

Potenciar elcarácter
turistic del municipi,
millorant les comunicacions, els serveis,
imatge i platges. Potenciar l'Oficina de
Porto Cristo. Finalitzar
les depuradores. Atenci6 especial al manteniment i serveis de
zones verdes.

Considerar-los com un
tot en el govern municipaf, I realitzar la descentralització administrativa. Compromis de
dotació económica en
el Pressupost Municipal i fer les inversions
necessaries per dignificar-los. Col.laboració
amb les AA. VV.

Potenciar el Conseil
Local de la Joventut.
Creació d'un .Casal
de la Joventut.. Incidir
en el camp de la dona i
la tercera edat per evitar la marginació i fer
possible la plena igualtat , aixl com
col.laborar amb les
seves Associacions.

AssociaPromoure
dons de VeTnats i
col.laborar amb elles.
Creació d'una Oficina
Municipal d'Informació
al Consumidor. Realitzar un -Full d'informació municipal., per a
comunicar millor el
poble i l'Ajuntament.

Aprovar definitivament
el Pla General, amb
clares.
ordenances
Crear un departament
consulta,
i
d'estudi
oferintbona informajurldica
i
ci6, garantia
rapidesa en la tramitacio de permissos.

Garantir la seguretat
ciutadana i el benestar
dins les zones turistiques; mantenir en bon
estat les platges i l'entom.Protecció
i
coLlaboració amb el
comerç i la indústria ,

Ampliar la residencia
de la tercera edat.
Oferir treball, esport i
cultura als joves. Estreta col.laboració amb
entitats juvenils i Consell Local de Joventut.

Fomentar tot tipus de
participació ciutadana
dins tots els Ambits del
municipi. El contrari
seria caure en el din game.

Posaren
marxa
el
PGOU. Regularitzar
obres il.legals. Constituir l'espai peri-urba
per les parcel.lacions.
Deixar a punt el sal
agricola pel futur desenvolupament. Creació zones protegides:
Cala Varques, S'Avall,
etc.
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Evitar la discriminació.
Potenciació al maxim
de les associacions de
veins i de propietaris, .
dotant-los d'una autonomia económica.

Elaborar un -Pla Municipal de Serveis Socials., dirigit a tota la
població, no solament
als marginats, i destinat a la prevenció i suport a persones i grups
per afrontar els seus
problemes.

Fer un equip de feina
encapçalat Per una as sistenta social per es tudiar les necessitats.
Especial atenci6 als
minusvAlits. Campanyes de concienciaci6
contraia droga.

LES ELECCIONS
EN CLAU D'HUMUR
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Són

21

Legión

Devers 21

22,513

Un munt

300
Millones

Massa

Des nostros

I en treuran

22

De dames

Els qui
sobrin

Una
dotzen eta

2x - y

Els qui Déu
vulgui

La tira

Una partida

Lo que més tenen

Moral

Duros

Marxa

Esperança

Centimetres

Devoció

Governera

Ganes de brou

Pere, no gaire

Temps

Manies

Control

Confiança

Duros

Crédit

Centimetres

Humor

Fumen

Winston

Habanos

BN

Camel

Celtes

Record

Ducados

Pota

Beuen

Wisky JB

Perd també

Cubatas

Cafés

Cervesa

Herbes

Aigua

Coca-Cok

Burbon &
Psoda

Mistela

Mengen

Caviar

Ciurons

Hamburgue-

Bufet

Palomitas

Freixura

Coca

Sospiros

I han de prendre

Fernet

Xsfón

Sal de
fruites

Magnèsia

Alka seltzer

Fon Vella

Font Sorda

Font Major

Se banyen...

En barca

A Sa Coma

A Cala

Al Club

Nàutic

No se banyen A Porto
Cristo

A Calas

Varques

Dins el nostre
safereig

Admiren a...

Garcia Lorca

Franco

Woody Allen

Al Duc

Lenin

Al Papa

Spielberg

Sor Tomaseta

Jogging

Fut bbl

Tuti

Petanca

Escacs

Gimnàstica

Squash

Pesca
submarina

El seu bar...

S Esplai

Ca ii Marit

Ca 'n Lliro

Mingo

Esperits

Sa Volta

Ca N'Andreu

Xopet

Perd també

Ses Delicies

S 'Agricola

Ca 'n Melis

Sa Volta

S'Hipica

S'Agricola

Ca 'n Pau

Ca'n Miguel

El seu restaurant

Los Dragones

Molt' d'En
Sopa

Triangle

Vista Alegre

Pizzeria da

Sa Volta

Sa Torre

Santa María
del Puerto

El seu cotxe

R 21

Peugeot

R5

Citroen BX

2 Cavalls

Fuego •

Ford

Seat

Lliguen...

Quan poden

Poc

Rosses

Una mica

Jovenetes

Vade retro

De tot

Ses nostres

La seva pel.lícula

Rambo

Lo seu és el cine...

De l'Oeste

De romans

La seva flor

Rose:

Prometen...

El seu °sport—

International

Vi espanyol

Conyac

Ponxets

De tot

Palo

Vins

Herbes

anda lussos

ses

'

Gianna

dones
El Acorazado
Potemkin

Mary Poppins ET

Beamn

Tango

"Serdo"

Verd

Art i assaig

Històric

De l'espasio

Nostro

Clavells

Remanial

Roselles

Cascai

Margalides

Es capullo

D'ametler

Vii dones

Posar ordre

Fer net

Centro

Revolució

Salvació

Feina

Cocarrois

I tendrem amb ells

Ressaca

Moviment

Deutes

Aspirines

Gana

Rosaris

Capullos

Coca

Tenen por de...

El 101

Cintes

Despertador

Sida

Tejero

Satanás

AP

Colesterol

I pateixen de...

Stress

Fetge

SOn

Hongos

Pulmons

Ronyons

Oído

Llaga

Escolten...

Vivaldi

En Bertin

Labordeta

Perales

Ana Belén

Espirituals
negres

Serrat

En Penya

I també...

Verdi

Cintes

Es mussols

En Culio

En Sabina

Negres
Espirituals

En Llach

Raza

Emmanuelle

El último

Iglesias

Qualsevol semblança d'aquest quadre amb la realitat sera una mica de coincidència.

Valldemossa

GENT NOVA,
PER UN AJUNTAMENT NOU

BERNADÍ GELABERT,
A LA BAILIA DE MANACOR

l'r

LLORENÇ MAS, AL PARLAMENT

VOTA C.D.S

•

Tenemosfe en nuestro pueblo
A estas alturas de la campaña
electoral poco podemos añadir ya
a lo dicho, salvo quizás el llamar la
atención sobre la que ha sido la
línea constante de todos nuestros
mensajes: la fe en nuestro pueblo y el convencimiento de que
ante las grandes dificultades, no
cabe otra alternativa que el levantar la cabeza y el apretar los dientes.
Manacor tiene recursos. Nuestra gente es válida, alegre, trabajadora y ambiciosa... ¡El resultado

tiene forzosamente que ser el de
formar un gran Pueblo!
En nuestra ciudad de nada sirven los «chingaos», los deprimidos, los gallitos de corral ni los
pendencieros de feria; vociferadores de «su» pequeña verdad, cuyo
único objetivo es el descalificar a
sus adversarios, sin importarles lo
más mínimo las consecuencias y
el desastre que produce el abandono de sus auténticas obligaciones para quienes un día confiaron
en ellos.
Los insultos, las pintadas, las
descalificaciones personales y las

réplicas y contra réplicas, sólo sirven para ahondar heridas y exascarbar los ánimos.
A todo esto la AGRUPACIO

MANACORINA INDEPENDENT
dice: ¡Basta! ¡Punto final!
En Manacor no es válido otro
lema que no sea el de seguir adelante y a tope. Apreciar lo que tenemos y pretender lo que nos
falta... Luego es cuestión de cha-

muscarnos la cabeza y los
codos hasta conseguirlo.
Muchos proyectos que se nos
aparentan como casi imposibles, son realizables. El que un
Ayuntamiento tenga dificultades
económicas no significa que tenga
que estar parado. Existen multitud
de formas y maneras para interesar a los vecinos e incluso incentivar a los inversores y conseguir
con ello aquellos servicios que la
comunidad reclama.
Y como resulta que es verdad
que no tenemos otro tiempo que el
que nos ha tocado; lo mejor es que
intentemos conseguir que este
sea el mejor de los tiempos habidos y por haber. ¡Vivir es fabuloso,

y en esta tierra nuestra lo es aún
más!
De ahí el porque decimos que
aquí no cabe otro complejo que el
de superioridad... Y EL ORGU-

LLO DE HABER NACIDO 0
VIVIR EN MANACOR.
Si están ustedes de acuerdo con
lo expuesto voten A.M.I. Agrupa-

ció Manacorina Independent.
Pedimos el voto única y exclusivamente para las elecciones
municipales. De la guerra que
nos ha armado el «Guerra», entre
autonómicas y europeas, poco podemos decirle; Vote usted según
su conciencia o como mejor le
plazca... Nosotros sólo tenemos
un objetivo: MANACOR.
Gracias.
A. Sureda

FRUTAS Y VERDURAS
(Hermanos SITGES RIERA)
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)

Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPID° A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR

Per Manacor
VOTA A
AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT

Itineraris o una volteta pel Mercat
Antoni Ferrer i Febrer
Pels carrers farcits de protuberàncies i desnivells forjats per la
història més recent, que em deixen
caure, de tant en tant, dins l'essència de la manacorinitat més genuïna i salvatge, naufrag diàriament
sota la metrallada punyent del matrimoni indissoluble format pel democratisme més pejoratiu i la imatge publicitaria. Exhibicions dentaries, si no de Hop, si amb certa malèvola intenció de mossegar tot vot
pul.lulant, galtes empastissades,
clenxes suavitzades per la técnica
moderna de perruqueria masculina i barbes reprimides fins a la més
radical extinció conformen un paisatge huma de precaria salut estètica que pretén, declaradament, incitar-me a consumar l'acte de penetració vital per a la reproductivitat democràtica. L'eròtica del
poder pel ciutadà mig, o del mig
ciutadà, té el seu climax just en la
conquesta de la retxillera de l'urna.
Mentrestant el regne dels conven-

cionalismes ha assitiat l'espai quotidià, me guanya els metres a poc a
poc, me mostra els horitzons blaus
i les foraviles verdes, m'envia missatges caducs, com d'ultratomba,
me redueix la complexitat més
subtil a la simplificació més estereotipada, me convida, m'indueix,
m'ordena, tot junt m'amenaça.
Arrossegant-me pel trèspol asfàltic malrnanat cerc la dosi de contingut politic necessari per mantenir
Ia humiliada fe democràtica i així
m'encamin, caig-no caig, a una de
les famoses taules rodones. Agonic m'assec i totd'una m'enxerxa
un vòmit de mediocritat suprema.
Tret de qualque Iluentor excepcional, per part d'alguns dels protagonistes, que contrasta amb la pobresa dialéctica de l'entorn me n'adon de la meva ingenua immersió
dins una espècie de galliner (amb
gall de brega inclõs), sobrat de
«farem lo que podrem», «estam
per voltros», «vos estimam molt
amen» i mancat de plantejaments i

debats politics de fons, exposició i
defensa dels criteris d'actuació futura, és a dir, un minim de formació
i dignitat política. Prou arrodonit
per la taula (potser es tractava d'aix6!) rodol cap a defora en plena
hemorragia moral i em dispôs a
propiciar-me l'assistència sanitaria que es pugui derivar d'alguna
lectura revitalitzant quan, de
sobte, em trob un conciutadà
(també mig) que m'informa: »jo votaré els mateixos perquè aquests
almenys no venen a cobrar». Després d'aquest últim cop sent unes
ganes viscerals d'entrar a una
agència de viatges alhora que reflexion sobre aquest subtil equilibri
ètic entre l'oferta i la demanda politica. Esgotat ja pel durissim itinerari, m'atur al quiosc fictici de la plaça
del mercat per comprar dos comics que me criden l'atenció: «El
pati traster dels imperis diversos» i
«L'orquesta del provincianisme ja
té solista», obres magistrals d'un
molt conegut dibuixant de Nova
Guinea.

ITCVTAL,

ESQUERRA UNIDA

J. P. Cerrato - Candidato a la Alcaldía

IZQUIERDA UNIDA

Dones i política municipal

-De protecció i suport a la famíUn sentiment de satisfacció ens
va omplir quan el passat dia 25 de lia, a la infancia i a la joventut.
-D'assistència a la tercera edat
Maig varem comprovar com les
dones de les diverses candidatu- per tal d'assegurar el benestar
res municipals vivien la necessitat dels yells.
-De rehabilitació i integració dels
d'un acció social tendent a soluciof ísics, psíquics i sensodisminuïts
nar les situacions carencials, prevenció de la marginació i el foment rials.
-De protecció a la dona per tal de
de la convivência.
prevenir
i remeiar situacions de
Amb el compromis per part de
totes les assistents com a porta- discriminació social per raó de
veus de les candidatures que re- sexe.
-D'assistência a d'altres
presentaven, les dones assumiren
l'obligació d'assolir uns mitjans col.lectius marginats.
Pensam que l'Ajuntament de
econòmics pe a subvenir les neManacor
tendrà com a referència
cessitats socials iguals o superiors
al 6% del pressupost global de l'A- Ia mencionada Llei d'acció social i
amb aquest mateix pensament i
juntament.
Els grups que estam inclosos partint del compromís de les candidins les àrees que precisen el de- dates a regidores o a batlia espesenvolupament de serveis socials ren que sigui possible aconseguir
estam d'enhorabona. La presèn- un programa per a la dona que
cia d'aquestes dones farà possible —mitjançant uns acords amb les
que la sensibilitat femenina —fins Institucions autonòmiques, INSAfa poc, no ben aprofitada— provo- LUD, l'Institut de la dona, l'INEM,
qui una redistribució de les inver- el Ministeri d'Educació i Ciència, el
sions municipals que afavoreixi els Ministeri de Treball, etc— faci possectors marginats amb una Iluita sible que a la nostra ciutat no hi
hagi dones analfebetes, tothom
cap el benestar.
tengui
accés a la planificació famiEls serveis socials específics
les
dones paguem assessoliar
i
que preveu la I lei d'acció social de
la Comunitat Autònoma són els se- rar-nos sobre aquells temes, jurídics, de treball, etc. on la ignorangüents:

cia accentua la discriminació com
és ara maltractes, separacions
matrimonials, etc.
De l'experiència de l'Ajuntament
de Palma sabem que les usuàries
dels serveis socials són majoritàriament dones, (devers un 60%0).
D'aquestes dones un 80% demanen serveis socials encaminats
a conservar la família, malgrat
tenen crisis familiars, són casos
d'agresions, alcoholisme.
Un 15% són madres fadrines o
separades amb carregues familiars.
Un 5% són dones aillades de
més de 50 anys.
Per tot això, sa taula rodona
sobre DONA i POLITICA MUNICIPAL ha tingut un resultat positiu
que esperam es materialitzarà en
obres com un CENTRE DE PLANIFICACIO FAMILIAR, UN CENTRE D'ASSESSORAMENT DE
DONES, UNA ESCOLA D'ADULTS i UNA DELEGACIO DE LA
DONA que podria coordinar les diferentes activitats encaminades a
aminorar fins a desaparèixer les
discriminacions sexistes.
Maria Duran
Representant legal de l'Assemblea de Dones de Manacor

Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rape
Pescados y Mariscos frescos.

RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"

s3le

Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4

Teléfono 573011
"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)

Gabriel Gibanel

Gabriel Riera

Miguel Vadell

Gabriel Rigo

MARGAUDA FERRER ALÓS
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VOTA
Fernando Hernandez

Miguel Estelrich

PDP

Alfonso Solis

Luis Ladaria

Bartomeu Juan

Guillem Riera

Bernat Muntaner

Guillem Fons

J. Manuel Hinojosa

ELECCIONS MUNICIPALS '87

«Plaça, 1 1 de Juny»
per Joan Sansá
Tots ho saben malgrat no ho reconeguin; dia 10 de juny ningú tendrá majoria absoluta a La Sala. Ara més
que mai existeix a Manacor una demanda social de majoria uni o multipartidista, per tal d'assolir una governabilitat que permeti afrontar amb garantia el sanetjament econòmic com a primer pas pels altres sanetjaments que hauran de venir. La cosa es pot decidir per 1 regidor, i a la coa hi ha uns quants partits esperant
entrar, mmmmm,... el kilo, de cadira de regidor pot ser es dispari dia 11 de juny.

Per que les anomenades .majories naturals» en política local no
són tais, donat que s'hi entremesclen sentiments personals i consigna de partit a nivell nacional, o regional, el que fa que es puguin barretjar
moltes possibilitats de cara al govern de l'Ajuntament, vet aquí com
m'ha semblat respiren cada una de
les seus dels respectius partits.

A.P.
No vaig assistir a la presentació
del seu programa, per la senzilla raó
de que no em vaig assebentar. De
totes maneres, donada la remissió
d'UM a pactar tant a nivell local com
autonòmic, un acord en aquest sentit sembla difícil, malgrat que no impossible; (les qüestions personals
no es presenten). La possibilitat més
plausible que li resta a AP és la d'un
govern amb una minoria majoritária
«ceteris paribus». D'altres coalicions (PDP, CDS) semblan, a més
de difícils, insuficients, pare)...

PSOE
Volen guanyar. I el PSOE sap que
estar a l'oposició és fer retxes dins
l'aigua. Volen guanyar i volen governar, ...amb qui? Primerament i per
afinitats ideològiques i personals
amb la CDI... però... els hi bastarà?
No hem quadren els comptes per 11
regidors; ...pot ser hagin de tornar a
parlar amb en Toni Sureda, el qual
sé positivament, dia 11 de juny, deixarà de costat les questions personals i cumplirà amb el que li digui el
seu comité executiu. D'altres possibilitats? CDS? EU'? ...Continuin Ilegint, per favor.
UM
Dijous de la setmana que ve, tal
volta, UM haurà de desfullar la margarida, pactar o no pactar de cara a
una majoria, una vegada més; pert)

l'Ajuntament de Manacor no és el
Govern Autònom i les circunstancies
especials que afecten a «sa nostra»
ciutat poden inclinar «el seny» cap a
una coalició,... amb qui? En Joan
Manel no en va disparar ni mitja; primer els resultats, després programes i després ja ho veurem.

CD!
A la crítica d'en Guillem Roman es
deu que aquest article s'escrigui en
català, (esper que a l'hora de gastar
a l'Ajuntament s'escolti les meves).
La CDI ho té molt -clar». Són moltes coses les que els uneixen al
PSOE per no intentar una coalició
amb ells. Una llàstima la indisposició
d'en Tomeu Ferrer el dia de la taula
rodona al Teatre Municipal, hi havia
ganes de sentir-lo parlar. De totes
formes en Guillem va I luir el seu
«look» importat d'EEUU com mai l'hi
havia vist fer... pero... repetesc... i si
no basta?...

bava. Sent molt perdre els nervis,
pare) si hi ha un sol manacorí que no
senti vomitera davant segons quins
fets la nostra ciutat està malalta...
molt malalta... (ei!...ADM, ...on
ets?)... estan avisats. Punt i apart.
El repte del PDP és entrar; si ho
aconsegueixen, la seva coalició natural és amb el centre-dreta, però si
no és suficient, les ànsies de progressisme els podria inclinar a altres
pactes. Si entren, es faran estimar.

CDS
Tenc que reconeixer que sempre
m'equivoc amb ells; CDS assusta a
tothom a AP, a UM, al PSOE i és
una incògnita el vot potencial existent a Manacor. La intervenció d'en
Bernadí el dia de la taula rodona va
ser la menys interessada i la més
contemporitzadora de cara a un
consens, pactes o coalicions. Suarez no en vol sentir no parlar d'això,
pero la política local no és el mateix.

AMI

EU

Dia 11 de juny AMI tendrá sa possibilitat de demostrar que no és un
col.lectiu organitzat per i per a un
home, tinó més bé un equip de gent
amb un pes específic. El fitxatge -és
un dir- de n'Onofre ha estat la millor
idea que sels hi podia ocorre. Si
hem d'atendre a la base del partit, el
dia següent a les eleccions es comencerà a parlar de «pactes de progrés»... l'única incognita radica en
que no existeixen precedents de
cara al vot, quasi res.

Imaginin's una hipòtesi; 10 regidors de centre-dreta, 10 de centreesquerra i 1 regidor d'EU, ...sí, ells
tendrien la clau de l'Ajuntament.
Pere) el grup que està fent una campanya d'imatge inesperada (han vist
les tres fotos al -Manacor Comarcal»?; 1' -New look a lo Curial», 2°
-Esper que no hem demani el vot,
donaria i per escrit», 3 Honradesa,
honradesa i honradesa»),
sempre hi ha un però, tenen una
consigna... «amb el PSOE, d'entrada No.. Si no hagués una majoria
per culpa seva haurien de donar
moltes explicacions.
Finalment, no es creguin res del
que aquí s'ha dit, de quasi res, ja
que no succeirà així, ni al revés, sinó
tot el contrari.
Atentament

PDP
Punt i apart. Abans de res vull que
sàpiguen els «fills de Buda» ussufructuaris de tàctiques electorals
realitzades amb nocturnitat i alevosia que, a Barcelona hi va haver uns
quants anys en els quals a la gent
com ells sels castrava, si sels tro-

Cartas al Director
Sr. Director:
Hem sap greu haver de tornar invadir
part del seu Setmanari, però motius externs a la meva voluntat m'obliguen a
fer-ho.
Ha arribat a les meves orelles que un
dels mitjans de comunicació d'aqueixa
ciutat » va fer una crítica despectiva de
la carta que vaig enviar-li la setmana
,,

passada.
Doman perd6 si amab les meves Metres he ferit la dignitat de qualque persone, res més Iluny a la meva voluntad.
Som conscient de que pot ser vaig
abusar massa de la ironia a l'hora de redactar la esmentada carta.
Repetesc que respet qualsevol tendència moda-musical que es doni. Fins i
tot som un seguidor de la ideología política de gent com KORTATU, a més dins
els meus principis musicals vaig fer molt
de temps de feina dins el «rock». Malgrat ara, el cami hagui esdevingut diferent.
Pere> això no es això; si be respect
qualsevol tendencia jo no respect la violencia sens causa, aqueix passotisme
que arriba a límits de destrucció del nostre mitja comú, i aquix aire de superioritat de la força.
Pot ser hagui caigut dins els enderrocs de la generalizació i mitjançant el
comportament absurd d'uns hagui estés
el mal a tot el moviment.
Dissabte passat es realitzà una nit de
rock al camp de «basket». Molt 136, i
sens dir noms som un regidor del treball
d'un dels grups que es donaren cita, no
obstant la vetlada haguer de posa fi més
prest del previst, perquè?...
No hi ha perquè entrar en més details,
i crec amb la clarividencia del devenir de
les Iletres.
Per cert, no soc cap burgués, ni tenc
cap «chalet» ni platja particular a hon remullar-me els dits dels peus. Ni crec que
Ia meva ideologia esdevengui de dinsaquets caudais. La meva condició de
“cantautor i poeta» no va sorgir de la
sang blava dels meus pares ni de la
blanquesa de la meva pell.
Andreu Galmes i Marti
-

Sr, Director:
Som un grup de ciutadans que ha llegit amb estupor la nota que la "Junta Local de A.P." ha difós firmada pel seu president Miguel (sic) Llull contestant unes
informacions publicades per C.D.I. dins
les quals, en efecte, es posava en qüestió —segons la nostra opinió justament—
la gestió de govern de l'Ajuntament de
Manacor durant els darrers quatre anys.
Per esser mes exactes, segons la lectura
que noltros feim, les critiques de C.0.1.
no anaven exclusivament dirigides a A.P.
sinó als de sempre, als "que han governat sempre a Manacor", la qual cosa evidentment inclou a "Alianza Popular",
però no acaba amb el tema, donat que
els que han governat sempre Manacor han
triat diversos vehicles de representació
política com són ara Falange Española de
las JONS, el Movimiento Nacional, i més
tard Alianza Popular i altres partits ideològicament afins i hereus sociológicament i políticament dels yells òrgans esmentats.
Amb tot, efectivament, noltros entenem que el C.D.I. formulava diverses preguntes en els seus escrits a les quals la Junta
Local de A.P. i el senyor Llull en particular
només contesten, a la seva manera, a dues:
l'asfaltat dels carrers i la gestió económica
de l'Ajuntament.
Començarem per aquestes dues:
Els que han governat sempre a Manacor han asfaltat els carrers?
La resposta del C.D.I. es negativa. En
canvi el Sr. Llull els contesta la següent perla: "Juntando las fases ejecutadas y las pendientes de ejecución aprobadas y listas para
empezar, nos acercamos a unos porcentajes
del 80 al 90 por cien".
Es a dir, que potser estaran aprovades
i a punt de començar per6 aquestes obres no
estan fetes. Ja sabem que vostés slim molt
amics d'execucions però hauran de reconèixer que el C.D.I. té raó quan diu que ara:
"La resposta está a la vista. A última hora
han asfaltat quatre carrers del centre, fins
i tot provocant un caos d'aparcament a Sa
Bassa. Manacor es un clot i un bassiot quan
plou". Sobrem els comentaris.
Una altra pregunt que formulava la
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C.D.I. i que vostès contesten era la que fa
referencia a la gestió económica d'A.P.
El C.D .1. donava també una resposta
negativa i deien literalment: "Aquest Ajuntament té un deficit per impagats d'uns 600
milions de pessetes", No deien mentides.
Vostè els contesta així: "debemos reconocer que al Ayuntamiento adeuda actualmente 655 millones de pesetas. Lo que
no dice es que tiene un pendiente de cobra de 559". Id6, Sr. Llull, tenen raó en
acusar-los de mala gestió i d'inefickia.

Tot

lo demés sOn herbes.
Per() justament, a més d'aquestes dues
preguntes la C.D.I. en formulava quatre
més que vostès, hàbilment no contesten.
Aquestes preguntes feien referência
a l'aigua corrent, cosa que gràcies a la seva
gestió i la dels seus antecesors politics continua essent un desastre, també als equinements socials i esportius, a l'especulació dins
del terme municipal, a la política cultural,
etc,
Per acabar, vostès s'extenen en consideracions damunt la corrupció. La seva
resposta consisteix en dir: "noltros som uns
corruptes, per 6 els de la C.D.I. també tenen
cosetes de les quals avergonyir-se". Tan poc
convençuts estin de tot el que els retreuen
que al final no els queda més remei que absoldre-los i enviar-los al limbo. En efecte,
totes les acusacions que Ilença amb noms
i Ilinatjes contra membres presents i passats
de la C.D.I. cauen pel seu propi pes. Vostès, des de totes les comissions de govern
han autoritzat totes i cada una de les actuacions "sospitoses". I , si hi ha dubtes,
senyor Llull, existeixen els Tribunals de
Justfcia. Un elemental sentit del civisme per
part de vostès com a ciutadans i governants
es denunciar-los davant dels Tribunals si
tenen indicis de que aquests senyors han
caigut en corrupcions. Tot lo demés són
berbes.
Noltros tenim la impresió de que els
de la C.D.I. no són al limbo, que saben
perfectament quin terreny trepitgen i quina fauna la hi habita. Confiam que el pob le,
el dia 10 els tregui del LIMBO i que, corresponentment, els env ii a vostès a l'infern de
les clavegueres.
-
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UN GRUP DE SIMPATITZANTS
DE C.D.I.
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Sebastià Riera

Josep Barrull

Bernat Amer

Sebastià Sureda

Francesca Bassa

Lidia Salom

Mateu Cortés

Antoni Mestre

Guillem Andreu

Salvador Castel!

Pere Serra
Candidat al Parlament

Jaume hull
Candidat a Batle
Miguel Cape)

Miguel Bonet

Antoni Garcia

Sebastià LlinàsJesús Hernández

t

Benito Montero

Agustin Valero

Pedro Martinez

Ramon Gdmila

its1 0 13 It

Ginés Hernández

El nostre buit natural

Necessitam una finca d'agricultura i
ramaderia experimental per ajudar
aquest sector de la comarca.

processionaria
per la
pesticida
El
Ben R. Vickers
L'estudi ecològic comanat per la
Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament, entregat recentment, treu a
rotlo una sèrie de propostes i idees
formulades a partir d'estadístiques i
entrevistes amb la gent afectada pel
projecte. És un informe que dóna
suport a una filosofia -prou convincent en si mateixa- que propugna l a
protecció del patrimoni natural, enfront de l'anihilament que realitzen
amb tanta eficacia els empresaris i
constructors a la nostra comarca.
El concepte de gerència del medi
ambient, amb la implicació de controls damunt l'Os dels recursos naturals i el reconeixement de valors estètics, culturals i ecològics en el Hoc
on vivim, ha estat assimilat amb
gran facilitat per la gent amb qui he
xerrat. Molts d'ells, pero, en expressar una certa reticència al projecte
d'un parc natural, ho han fet expressament pel fet que l'Ajuntament de
Manacor hi ha de prendre part; comentaris com -Que han d'anar ara
aquesta gent a fer un parc natural!»,
«Que aturin ses «xaboles» que
estan fent ara mateix».
L'interès en temes d'agricultura i
medi ambient té una representació
mínima dins el consistori actual. A

.

Manacor no arribam al nivell de
poder utilitzar estudis detallats del
nostre ambient, ni de molt; aquí
tenim un problema de credibilitat de
l'Administració.
Amb tota la raó se'n riuen al consistori de la conservació dels animals, els ocells... les tortugues. Bé
podem riure si acceptam els actuals
nivells de responsabilitat dins l'administració del nostre poble. Jo no els
accept; ells per mi sí!

Hi ha quatre punts d'importància
immediata en aqueix estudi:
1.-Aplicar les Ileis existents sobre
construcció en zona rústica.
2.-Declarar una zona de protecció
especial a sa Vall de Manacor, tant
per protegir una area fins ara intocada com per assitir els habitants a desenrotllar el turisme rural i amillorar
les seves finques.
3.-Establir tallafocs a les Areas indicades a l'estudi per protegir la garri-

Fins on arribara la falta de control urbanístic, i 1 abas mediat de ses nostres
lleis?

Hi ha cases d' importancia històrica que
necessiten restauració urgentment.

ga d'incendis.
4.-Crear un centre dinctic relacionat amb temes del medi ambient i
agricultura, i una 'finca experimental
que beneficiará els agricultors i ramaders de la comarca.
Aquestes són quatre propostes
que han resultat de l'estudi. Agafem
només el primer punt -aplicar les
I leis d'urbanisme que ja tenim-: es
poden citar casos clars d'infracció i
demanar que es faci qualque cosa.
Les casetes devora Bendrís Vell,
són legals? ARA MATEIX SE'N
CONSTRUEIXEN MES; ESTAN
AUTORITZATS?; si no ho són,
s'han de tomar, compensatn als propietaris. Un altre exemple: les noves
construccions situades no molt lu ny
del Molí Paparer; són legals? Qui és
responsable del bon funcionament
de l'Administració en temes urbanístics?

El projecte qüe he presentat a l'Ajuntament conté moltes propostes.
Totes i cada una d'elles depenen del
compliment d'aquesta primera: fer
valer la seva autoritzat per damunt
interessos.

Recoman un programa educatiu per les
escoles, els habitants de Sa Vall i el públic en general bassat en fulls informatius.

Església dels Dolors

Col.locada la vidriera de Llevant
S. Carbonell
Hem parlat en diverses ocasions de les obres de millora que
es volen dur a terme a la parròquia
dels Dolors de Manacor. En
aquesta ocasió, volem donar una
bona notícia, ja s'ha col.locada
—ho feien dijous passat— la primera de les vidrieres de la cúpula
central.
Aquesta vidriera, la de Llevant,
va ser col.locada, com dèiem, dijous de la setmana passada. La vidriera ha estat disenyada per un vidrier de Barcelona, i col.locada al
temple per una casa de Manacor.
Com hem publicat en anteriors
ocasions, cada una de les vidrieres que s'han de col.locar, vuit, representant als vuit vents del món,
té un cost aproximat de 450.000
ptes. Perquè el cost és elevat
s'han fet recolectes i grups de persones que aporten doblers per
aquestes obres de millora i embeIliment de l'església Gran de Manacor.

ria

L'església Gran s' omplira de llum.

S'espera que properament serà
col.locada la vidriera de Xaloc, i
succesivament es col.locaran la
resta, completant un total de vuit
vidrieres.

Jaime Andreu i Josep, exponen en Palma

Maquillaje y visagismo
Como recordarán hace unos
meses, Jaime Andreu de «Estética
Amparo Sánchez y Josep del estudio del mismo nombre, presentaron en «La Caixa. de Manacor una
exposición de maquillaje y visagismo.
Esta misma exposición, que en
Manacor fue todo un éxito, se expondrá a partir del lunes 8 de Junio
hasta día 20 del mismo mes, en el
Círculo de Bellas Artes de Palma,
situado en la calle Unión, núm. 3.
La inauguración será el lunes 8,
a las 19,30 h. y se espera que será
mucha la gente de Manacor que
acudirá a la misma.
Si en Manacor la exposición fue
todo un éxito, esperemos que también lo sea en Palma.

Los maquillajes que se expondrán son

muy vistosos.

La Ilum entrará a l'església
Gran, fent-la més bella, més esplendorosa.
Fotos: Pep Blau

tic prometre i promet...

...que a partir d'ara es monissipals,
enffoc de no deixar aparcar i posar
multes se dedicaran a vettar perqui es
Xgricos no facin casa santa a cap
casa de Manacor...

...que tots es carrers que ho desitgin
se podran dir «Carrer Major»...
...que ses entrades d'es futbof seran
gra ti s...
...que, a má a mis d 'atta, haurd
vi i coca-cota canalitzats, i cafè de 2
a 4, i es dissabtes a vespre, xispetes...

...que amb sos recibos de sa con tribucié hi entraran es cromos (fe «los diminutos» i pósters d'En Rambo de regafo...
...que se crearan 800.000 ffocs de feina
i se rifara un sou cada mes entre es
que vagin a ocupar-los (tant si en fan
com si no, de feina)...
...que ses empfeades de s Ajuntament
se posaran tow sa mateixa colonia...

P

...o un guió de ciincia-ficció (AMI,) o
es conte de ecaperusita roka» (EU), o
una recepta per fer panades (' IM), o
un manuaf de floricultura (PSOE)...

Silo que passa en aquest poble no
passa enffoc inés... nom& faltaria ara
que s'avioneta aquella aterras enmig
de sa bassa o dint es despatx de NOmar Sheriff..

...que s'asfaftaran es carrers amb asfaft d'aqueff que dura mis d'un any...
...que es depositan pagarà es butes
de siTuntament a l'acte i an es que
duen re trás e& pagará ets interessos...

són programes electorals, i no
fo que fan es partits locals, que pareien una mescla dexerckis espirituais
amb taules de gimnástica (PDP), o
novef.fes de N'Edgar Affan Poe OZ,
o un prospecte (fe penicilina (CDS), o
«et libro rojo def cote» (CD!) o...

Altotets, deixau-vos d'históries i
votau-me a mi, i ai manco riurem, que
tota fa resta fan pforen2...

El guanyadorfou

un vi de Miguel Gelabert, de Manacor

Tast de vins artesans
Dimecres de la setmana passada,
a una sala del restaurant Son Floriana, va tenir bloc un tast de vins artesans mallorquins. L'experiència fou
positiva, per quan d'aquesta manera
es pot estimular la producció d'aquest tipus de vins casolans, pert)
que no implica una miva de qualitat
en el producte.
Abans de començar el tast, un
grup d'informadors compost p'En
Ramón Costa i Antoni Forteza i els
tastavins Toni Miguel i Joan Bosse116 procediren a segellar totes les botelles, de manera que ningú no pogués intuir ni procedència ni cosa similar. Minuts després es començà a
servir el vi blanc -quatre varietats-; vi
rosat -cinc- i vins negres -sis varietats-.
El jurat, que estava compost per
els vinaters mallorquins Miguel Oliver i Pere Reus; Pere Bonnín, Joan
Caldentey, Bartomeu LluII i Antoni
Bonnín, dels Tastavins; Pau Llull, de
.Baleares», Manuel Picó de “Ultima
Nora» i Antoni Tugores de .Setmanari»; i per part dels vinaters gallecs,
presents a la mostra de Manacor, hi
assitien Avelino Lorenzo, Argimiro
Levoso i Benito Chavez.
Hi ha que dir que hi hagué una
practica unanimitat en tots el membres del jurat d'aquesta tastada

Antoni Gelabert rebent de mans de Joan Caldentey el guardó del millor vi
artesa dee l'any. Merescut s' ho tenia.
cega. I que si bé als vins blancs hi
hagué poca diferência entre els tres
primers, no fou així als rosats i als
negres. El que sí es significatiu és
que els germans Miguel i Antoni Gelabert, -aquest dararer, bodeguer
dels Tastavins- obtengueren les maximes puntuacions als tres apartats.
I que fou precisament un vi negre de
Miguel Gelabert el que obtengué la
maxima puntuació total, amb 85
punts i un promig de 7'08. La veritat

Subhasta de vins
Diumenge passat sobre les 7'30
h. del capvespre, es celebrà a la segona planta del Parc Municipal de
Manacor, la ja tradicional subhasta
de vins.
Enguany s'han fet unes 90.000
ptes. de benefici, que seran per les
obres que els tastavins estan realitzant al Molí de Na Comptessa.
La subhasta va ser animada, amb
bona participació, especialment
d'entesos en vins que pujaren les diverses marques, vins mallorquins,
riojans, etc. Vins de diverses marques i brandis que es pujaren i subhastaren.
Fotos: Pep Blau

és que aquest bodeguer artesa
aconseguí un vi negre molt bò i que
va ser alabat per tots els assistents
a la tastada selectiva.
Acabada aquesta, el Restaurant
Son Floriana, bon amic dels Tastavins, obsequia a tots els presents
amb un sopar exquisit.
Una experiência positiva i que és
d'esperar tendrá continuació en
anys successius.

Dirigida por el Sr. Iglesias Prieto
.

Cata comentada de vinos gallegos y
mallorquines
El pasado sábado, día 30, y en
el salón de actos de La Salle, tuvo
lugar la anunciada cata comentada, promovida por la Confraria de
Tastavins de Manacor, en el
marco de las Ferias y Fiestas del
presente año. Dicha cata estuvo
dirigida por el Sr. Iglesias Prieto,
Director de la Estación Enológica
Gallega.
Antes del inicio hizo una somera
explicación de lo que son los vinos
gallegos y de sus principales características: las más importantes
cepas autóctonas, los sistemas de
vinificación, etc.
El director de la cata, así como
los asistentes, cataron diversos
vinos en unas copas especialmente grabadas para la ocasión, con el
anagrama de la Cofradía.
Se cataron siete vimos blancos
—2 de Ribeiro, 1 de Valdeorras, 1
de Monterrey y 3 Albariños). Posteriormente se cataron dos rosados mallorquines —Son Caló de
Oliver y Rosat Novell de Trevin— y
cinco vinos tintos: 1 de Monterrey,
2 de Valdeorras y 2 mallorquines.

Fue explicando, en primer lugar,
el color de los distintos vinos, matizando al Máximo. Pasó depsués a
Ia fase olfativa para acabar en la
fase degustativa, tal como es preceptivo.
Explicó como debe reconocerse
un vino gallego y cuales son sus
principales elementos a la hora de
enjuiciarlo. Explicó que la principal
característica es su acidez y dijo
no conocer en profundidad a los
vinos mallorquines, aunque dijo

haber quedado impresionado de la
calidad de los dos vinos rosados
de Oliver y Reus.
En resumen fue una charla-cata
muy amena, nada fatigosa, seguida con gran interés por todos los
presentes. Ayudó a ello el que el
Sr.Iglesias, aunque reune unos
conocimientos fuera de lo común
respecto del tema, en todo momento estuvo —se puso— al nivel
del auditorio.
Foto: Pep Blau

La Xunta ha hecho un estudio vinícola hasta el afio 2.009

Interesante conferencia del Dr. Gral. de
Industria de la Xunta de Galicia
res vinos, con la más moderna tecEl pasado viernes, día 29 de
mayo, tuvo lugar en el salón de
conferencias del Colegio La salle
de Manacor la conferencia acerca
de los vinos de Galicia, promovida
por la Confraria dels Tastavins de
Manacor en el contexto de las
Fires i Festes de 1.987.
El conferenciante, de excepción, fue el Director General de Industria y Comercio de la Xunta Gallega, D. José Luís Dadín Rivadas,
que a través de la conferencia
puso de manifiesto unos vastos
conocimientos del tema de los
vinos en general y de los gallegos
en particular.
El Sr. Dadín Rivadas hizo una
introducción histórica de los vinos
de Galicia, explicando que ya en
los tiempos de César Augusto
eran conocidos y apreciados los
vinos de Amandi. Recordó como

los monges cistercienses trajeron
Ias cepas de Alsacia a Galicia y
como estas cepas han ido evolucionando hasta las que se tienen
en la actualidad.
Sobre el momento actual explicó que se estaban haciendo fuertes inversiones en Galicia a fin de
estar en vanguardia con los mejo-

nología. La Junta ha hecho un estudio hasta el año 2.009, que se
basa, en cuanto a recomendaciones, a plantar cepas autóctonas en
todo el territorio gallego. El Sr.
Dadín mostró su confianza en el
futuro de los vinos gallegos, especialmente de los blancos.
Después de la interesante charla del Dr. Gral. de Industria y Comercio se degustaron vinos blancos gallegos presentes en la IV
Mostra de Vins así como embutidos de Mallorca.
Entra otras, asistieron a esta
conferencia las siguientes personalidades: Conselleiro de Agricultura de Galicia y Conseller de Agricultura del Govern Balear y el Dr.
Xeral de política Agropecuaria de
Galicia.
Foto: Pep Blau

Concurso de pesca para la Asociación de la
Tercera Edad
Como estaba programado se
celebró con gran asistencia de
participantes de asociados a la
Tercera Edad de Manacor, cuyo
presidente es Bartolomé Nicolau,
en aguas de nuestro litoral manacorense, el Concurso de Pesca
con caña, capturándose un buen
número de piezas.
En nuestra próxima edición, daremos el resultado de la clasificación obtenida, así como el nombre
de los ganadores.
AULES DE LA TERCERA EDAD
Finalizadas ya las actividades
de estas Aulas para el curso 1.986/
87, como cada año vamos a proceder a la CLAUSURA OFICIAL del
curso y también a las excursiones
que se interrumpirán durante el verano y se reanudarán en el mes de
octubre.
La clausura oficial y la última excursión la celebraremos D.m. el
próximo día 13 de junio (sábado)
en el Monasterio de Nuestra Sra.
de Lluch, no siendo posible hacerla en domingo por necesidades de
programación de dicho Monasterio y por dificultades de poder
comer en el mismo.
El programa quedará establecido, salvo imprevistos de última
hora, de la siguiente manera: .
DIA 13 DE JUNIO (Sábado)
-A les 8,30 horas, salida de Porto
Cristo desde Autocares Nadal
para los residentes de Porto Cristo.

Bet.-¿I m'han dit Sion que vares
pescar un peix de més d'un metre
de llarg ide 100 kilos de pes?
Sion.-klesús Bet! I encara no saps
lo xerradora que és sa gent.

-A las 9 horas, salida desde Plaza
del Mercado, pasando por la Plaza
de Sa Mora.
-A las 10,30 aproximadamente llegada a Lluc, tiempo para desayunar...
-A las 11,15, en la Iglesia, los blavets nos obsequiarán con el canto
de una SALVE en acción de gracias por el desarrollo del curso
1.986/87.
-A las 11,30 MISA (voluntaria)
-A las 13,13 COMIDA en los restaurantes de Lluc (se les indicará a
cada asistente el lugar que le corresponda, todos a base del siguiente MENU:

Arroz brut
Ternera con acompañamiento
Agua, pan y vino
Helado (1 vasito)
-A las 16 horas, acto recreación
(bailes amenizados por María Isabel Garcia Arqués, actuaciones de
canto y humor a cargo de los asistentes, breves palabras del director de las Aulas, entrega de distinciones a personas y entidades que
se juzgan merecedoras de ello por
su actuación durante el año 1.987.
FIN DEL ACTO.
-Precio (todo incluído) -1.300 ptas.
-El jueves, día 4 de junio, a las 9 de
la mañana, se abre la inscripción.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4- Bajos junto carretera

Tel. 55 38 56

MANACOR

EXITO DE LA CAMPANA «SA
LLIBRETA» TE PREMIS
A pocos días de que finalice la
campaña .Sa Llibreta» a Sa
Banca té premios, se està produciendo un espectacular aumento
de afluencia de clientes en Banca
March, por el atractivo de los premios y sorteos de la campaña.
El próximo día 30 termina el
plazo para acceder a los premios
que por valor de 30 millones sortea
Banca March entre los impositores, dicho sorteo se celebrará dentro de la primera quincena de junio
ante Notario.
En la foto el Director de la Urbana de Manacor haciendo entrega
de un premio directo a una simpática cliente.
ESCOLA PONQ DESCOLL
Dia 13 de Juny a les 8 del vespre
es celebrarà a l'Escola -. Taller
Ponç Descoll una exposició dels
treballs realitzats pels alumnes,
amb la projecció d'un video, i reproducció de fotografies. A més a
més, es convidarà als asisstents a
coca i un vi. S'espera que serà
moite la gent que hi participarà.
L'Escola Ponç Descoll es notícia
també, per l'anomenament de Na
Bel Riera com a directora Pedagògica de la mateixa.
JORNADA DE CONVIVENCIA
CON LA POBLACION DE MANACOR
Coincidiendo con una de las periódicas Salidas al Campo que realizan las Compañías de Regimiento de Infanterie Palma-47 está programada en la semana del 08 al 13
de Junio en la zona de Manacor, el
día 12, de 16.00 a 21.00, se efectuará en el Parque Municipal de
esta ciudad, coincidiendo con el
Día de las Fuerzas Armadas que
se celebra en toda España, una
exposición de Armamento y Material por la Compañía de Plana
Mayor del citado Regimiento, la
Compañía de operaciones Especiales (Guerrilleros) y por Unidades antidroga de la Guardia Civil.
Asímismo se celebrará una Carrera Popular para minibenjamines, benjamines, alevines e infantiles con salida y llegada del citado
Parque Municipal.

Continuando con la celebración
del Día de las Fuerzas Armadas, el
día 13 se efectuará una comida en
el Acuartelamiento del Depósito
de Sementales con alumnos de un
colegio de la ciudad.
Por la tarde de este mismo día
se efectuará un concurso de trotones.
Igualmente se está intentando
organizar un concurso de tiro con
honda.
UNA ESCOLA PER NICARAGUA
Avui divendres a les 9 del vespre, es celebrarà a la torre de Ses
Puntes de Manacor l'acte .Una
escola per Nicaragua» organitzat
per la Coordinadora de Solidaritat
Mallorca-Nicaragua.
NOU LOCAL DE CAEP
La CAEP tendrà un nou local a
Manacor, concretament al Carrer
Nou. Un local a on es podran fer
reunions, consultes, et.,
RADIO MANACOR
Ràdio Manacor està preparant
un programa esppecial. Dimecres
que ve, dia de les eleccions, des
de quan es tanguin les taules elec-

torals a les 8 del vespre estará
pendenta dels resultats que donará a conèixer tant prest com pugui.
A la vegada es faran comentaris al
respecte des de le diferents seus
dels partits, intentant donar a conèixer les opinions dels capdavanters.
FELIX PONS A MANACOR
Si ahir vespre estava previst el
míting a DHRAA, per avui vespre a
les 21 h., a la plaça Ramon Llull,
està previst un altre míting del
PSOE, en aquesta ocasió a la
festa-míting parlará entre altres el
President del Congres de Diputats, En Félix Pons. A més, també
intervendran En Jaume [lull candidat a Batle, i En Pere Serra, candidat al Parlament.

Possessions de Mallorca
Fa dos mesos que ha sortit al
carrer el Ilibre «Cases de Possessió l». L'edició está feta pel
col.legi oficial d'arquitectes de
Balears i els treballs són dels professors de l'escola de restauració
Ponç Descoll: Neus Garcia i Gui Hem Oliver.
Al profà, d'entrada el llibre pot
pareixer un capritx, un Ilibre hermós per tenir a la nostra biblioteca i Ilegir i mirar-lo un poc de tant
en tant. Però només llegint el proleg, ja no mires les ilustracions
amb els mateixos ulls i així com
vas Ilegint els textos de Neus Garcia i Guillem Oliver t'adones
compte que estás davant una
obra de catalogació, tan seria
com han demostrat fer els autors
amb la seva feina.
Hi ha els plànols i les façanes
de cases de Manacor, entre elles
Abocasser, Mendia, Son Fortesa
Vell, Son Maciá, la Torre dels Enegistes i Sa Torre de Ses Puntes.
Els textos estan també traduits
al angles i al castellá, al final del
llibre a una separata.

CERÂMICA
Demà dissabte a
les 7 de l'horabaixa
s'inaugurarà l'exposició de ceràmiques
d'Enric Font a la Sala
d'exposicions de La

CAS S DE POSSE

Caixa.
PINTURA
De 7 a 9 del vespre
pot visitar l'exposició
de Gaspar Riera que
estarà oberta al públic
fins el dia 26 a la Sala
de la Banca March.
• `,
LD1

rr

•

Ltc

G/113C,A
NYEST4

0 OVER
51.m.VE R

TEATRE
Demà a les 10 de la
nit se repetiran, al
Teatre Municipal, «El
tio Pep se'n va a
Muro» i «Ai Quaquin»
de Sebastià Rubí. L'agrupació artística fa la
funció en benefici de
l'Aproscom. Entrada
800 ptes.
Diumenge a les 7
de l'horabaixa, les
alumnes de «La Caritat» representaran l'obra de Teatre que presentaren a la Mostra:
«La flor romanial».
L'entrada será lliure.

Exposició a
«La Caixa»

LLIBRES
Enric Font va exposar a Manacor,
a la desapareguda Galeria «Es
Cau» fa una partida d'anys.
Enric Font estudià cerámica i escultura a l'escola Massana de Barcelona entre 1.967 i 1.975. Després,
el 76, va fer la seva primera exposi-

ció. De Ilavors ençà ha exposat per
tota Catalunya i també ho ha fet a
Manacor.
La cerámica d'Enric Font, si no ho
record malament, dóna un fort protagonisme als varnissos dels que l'autor n'és un gran investigador.

El Ilibre »Possessions de Mallorca I»
serà presentat avui a
les 8 pels seus autors
a la Llibreria Beam.

El Teatre Municipal, de gom a gom, vis qué

una vetlada inoblidable

El Tio Pep i el Quaquin emocionaren
Per lafunció de demà vespre no queden localitats
La funció del divendres passat,
dia 19, al Teatre Municipal és de
les que deixen un record inesborrable en tots els qui tenen la fortuna. d'assitir-hi. Públic i actors
entraren en una simbiosi perfecte
i al final de la funció, no es sabia
ben cert qui feia mambelletes a
qui, en mig d'una emoció difícil de
descriure.
Toni Tugores
La funció començà amb unes paraules d'un membre d'Aproscom
agraTnt la col.laboració de tots, i
d'una forma especial de Maruja Alfaro, Guillem Rosselló, Toni Parera,
Rafel Nadal, Agrupació Artística, Miguel Massip, Lluís Llull, Casa Martí i
al Patronat de Sant Antoni. .Entre
tots retornarem el minusvàlid a la
societat, mitjançant una integració
cada vegda major, tasca de tots..
La primera obra posada en escena va ser El Tio Pep s'en va a Muro.
El Teatre, replet de públic, pogué
admirar aquesta obra que feia ja
molts d'anys no s'havia representat
a Manacor. Tots, des del Tio Pep
-Miguel Fons- al darrer dels actors
secundaris, brodaren l'obra d'En Sebastià Rubí i A. Al Servera. Una especial menció mereix En Bernat
Mayol, que feu un Biel genial; com
genial fou també la Batlessa i En
Colau -quina interpretació de Guillem Fai!- i tots i cada un dels actors,
molts d'ells novells. Potser algun
d'ells suplís una bona entonació
amb una interpretació teatral extraordinari, però l'obra, en conjunt,
va ser realment esplèndida.
Després d'un descans, començà
el famós Quaquín. La veritat es que
ho tenia difícil ja que El Tio Pep

havia posat el Ilistó Molt alt. Pert
saviesa de Maruja Alfaro -una mestressa Bel antològica- i el bon que
fer d'En Miguel Fons -Mestre Antoni Ia arevelació d'un actor novel! -En
Miguel Quetglas- en el paper del
Quaquín, així com la demostració,
una vegada més que els anys no
pasen per Don Pau -Joan Ramis- i
que En Mateu Perelló es un actor
que es posa el públic dins la butxaca, feren que el Quaquín arribes ben
aviat a un moment d'emoció difícil
de descriure. Na Berbera Cenaves
-quina naturalitat sobre l'escenari!-,
N'Antonia Mascará i la resta d'actors
feren una autentica delícia de Quaq u ín.
I si a tot aim!) hi afegim que els
coros estren al seu punt, que la direcció musical de Parera Fons i
Rafel Nadal fou magistral i que tots
els detalls havien estat ben prevists
pel director Guillem Rosselló,
podem entendre com, una vegada

més, aquesta obra inmortal va assolir un exit grandiós.
A tot això, hem d'afegir que la família de Sebastià Rubí hi era present a l'obra i que un equip de professionals de Jose Luis va gravar les
dues obres en vídeo. La inmortalitat
està mes que assegurada per
aquestes dues obres que arriben al
cor a tots els manacorins que les admiren.
Donades les circumstàncies actuals, en que cada dia es més difícil
poder reunir un grup tan gran d'artistes com aquest, creim que es quasi
irrepetible una funció com la que poguerem presenciar divendres passat
i que demà vespre es torna representar al mateix Hoc i hora, amb el
cartellet de «No hi ha entrades». Al
menys, dilluns dematí en quedaven
menys de setanta. No hi ha dubte
que molts hauran volgut repetir. La
veritat es que mereix la pena.
Ja al cap de l'acte, quan havia caigut el teló i les mambelletes feien
fumet, una alumna del centre Joan
Mesquida pujà a l'escenari per a regalar un ram de flors a la primera actriu, Maruja Alfaro. L'emoció del moment puje fins a un punt insostenible.
Resumint: un gran exit, una vegada més, d'unes obres que seran difí
cils d'escenficiar a partir d'ara mateix. I la confirmació de que els manacorins no ens deixam dirigir per
cap tipus de directrius culturals. Ens
agrada el que ens agrada i punt. Si
el Teatre vol seguir omplint, ho
haura de tenir en compte.
Fotos: Pep Blau
-

Música a les Fires i Festes
Aquest cap de setmana passat
han acabat les Fires i Festes de Primavera 1987, unes festes
amb molts d'actes culturals, especialment musicals. D'aquests actes
us oferim avui un petit resum, i unes
imatges.
BANDA DE MUSICA.
Dissabte passat dia 30 de Maig es
celebrà al Claustre de Sant Vicenç
Ferrer, un concert de la banda de
Música de Manacor.

ORQUESTRA DE CAMBRA.
També dissabte passat es celebrà
el concert de l'Orquestra de Cambra
Ciutat de Manacor, l'actuació es feu
al Teatre Municipal. Interpretant la
«Suite Peer Gynt.E.Grieg.». A la primera part va intervenir l'Orquesta de
Cambra i els Joves Violinistes. A la
segona també intervengueren solistes de flauta, oboe, fagot i piano. Un
bon concert.

•
Actuació dels joves violinistes.
Fotos: Pep Blau
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BERBENA POPULAR.
La berbena pupular es celebrà
també dia 30 de Maig, a la Plaça de
Sa Mora, va ser organitzada pel
Consell de la Joventut. Hi varen actuar els «5 del Este», En Lucio Barbosa i «Barones».
BALLADA A SA BASSA
Diumenge passat, amb Sa Bassa
plena de gent, es celebrà una ballada popular, a la qual hi varen intervenir els grups: «Així balla Manacor», «Agrupació Folklòrica Manacor», «Agrupació Llunera», «Coves i
Perles», «Tramudança», «Vidalba»,
«Estol d'es Picot», «Música Nostra»
i «Sis-Som». La vetlada havia estat
organitzada per l'Escola Municipal
de Mallorqui-Secció de Ball.

Dissabte es celebrà la berbena popular.

Petits i grans ballaren a Sa Bassa.

El ball de bot va estar molt animal.

Amb més assitencia de l'esperada

Bona vetlada la de Ràdio Manacor
La popularitat dels preus, tant a
l'entrada com en les consumicions,
com la bona actuació, en la que demostraren la seva alta qualitat, dels
grups que participaren feren de la
vetlada Rock tot un exit. Tot, la gent
es divertí i Ràdio Manacor aconseguí treure uns doblers que prest
veurem invertits de tal forma que revertiran en interés de tots els manacorins. La festa començà més tard
de lo previst per 6 això en comptes
de rester-1i interés va fer que el primer grup començAs amb un bon
nombre de públic el que anime ràpidament a tothom. La gent disfrutà
també gràcies a la llibertat de moviment de que gaudí, donada per la
bona organització, poguent entrar i
sortir com li venia en gana. La vetlada va transcorre amb absoluta normalitat, tan normal va ser que ja a la
fi els mateixos de sempre varen provocar uns petits incidents, amb els
que pareix que disfrutan, que no
anaren més enllà dels crits i empentes que no tengueren la més minima
trascendencia. Ja era tard i hora d'acabar, la gent sortí contenta, públic,
músics i els de Ràdio Manacor que
com varem dir no va ser ni la primera ni la darrera de les vetlades qie
prgamotza, una més, amb exit.
Foto: Pep Blau
-

Un moment de l'actuació de Guía del Ocio»
,,

Es cree un bon ambient.

HIPODROM

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
ENGANXAT

Dissabte,
A les 17,00 hores.
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UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.
CALA MILLOR - CA'N PICAFORT
Coordina: Toni Ferrer

MUNDILLO
VIDEOGRAFICO
LA MITAD DEL CIELO, de Manuel Gutierrez Aragón, es una de
las películas españolas, editadas
en vídeo, que ha escalado rápidamente uno de los primeros lugares
de nuestra lista. Aunque los premios no son siempre una garantía
definitva, en este caso, los de
«Concha de Oro» y «Premio
Goya » adornan este film en el que
Angela Molina interpreta el papel
de Rosa. Una mujer, criada en un
ambiente rural, que decide marchar a Madrid para, tras un corto
periplo, convertirse en la figura de
Ia mujer triunfadora como propietaria de un famoso restauante.
Pero la historia no solamente se
basa en la vida de Rosa sino que
aborda también los casos de su
abuela, madre, hermanas e hija,
junto al denostado ambiente de los.
FAVORES y las INFLUENCIAS.
La destacada interpretación de
Angela Molina y la feliz mano realizadora de Gutierrez Aragón son
factores a tener en cuenta a la hora
de ver esta película, una de las españolas mejores del 86 y que
costó unos 140 millones de pesetas.
PAUL NEWMAN, tras el éxito
obtenido con su interpretación en
EL COLOR DEL DINERO, ha visto
notablemente incrementada su
cartera de proyectos. Uno de los
mas avanzados es el de llevar de
nuevo a la pantalla la vida del
Barón de Munchausen. La película
se rodaría en «Cinecitta», donde
se construiríran varios decorados
para contar las aventura de aquel
oficial alemán que luchó contra los
turcos. La replica femenina estaría
a cargo de Mónica Vitti. El director
podría ser Terry Gillian, el de los
«MONTHY PYTON» y de la celebrada »BRAZIL».
Otro proyecto del rubio actor de
ojos azules, está ya con bastante
más cuerpo, es el de interpretar,
¡unto a ROBERT REDFORD, la

película 'BROTHER IN ARMS.
Una producción de Walt Disney
Touchstone. También tendría un
papel en el film el joven y actualísimo TOM CRUISE.
Antonio Grimait, un amable concursante de Manacor, me pide que
le indique algunos títulos de pelfcuals de las denominaas de «locuras y humor juveniles». He aquí un
breve resumen de las más recientes: DESPEDIDA DE SOLTERO,
LA REVANCHA DE LOS NOVATOS, VACACIONES LOCAS, ADMIRADORA SECRETA, DONDE
HAY CHICOS HAY CHICAS, LA
MUJER EXPLOSIVA, HOT DOG,
TEEN WOLF, LOS ROMPECOCOS...

CONCURSO
Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxitos hay uno que es FALSO. Descubra cuál es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:

VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radiocassette estéreo. El sorteo será
público y se realizará, el último sábado de cada mes, a las ocho de la
noche, en el citado vídeo club.

RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE MAYO
Realizado el sorteo correspondiente al mes de mayo, ha resultado ganador del radio cassette estéreo de nuestro concurso, FRANCISCO CAMACHO OROZCO,
que vive en los apartamentos
Apolo de Cala Millor. Felicidades.

LAS PELICULAS FAVORITAS
1.-Delta Force
2.-Aguila de acero
3.-El secreto de la pirámide
4.-La mitad del cielo
5.-Transilvania 6-5.000
6.-Tres solteros y un biberón
7.-la joya del Nilo
8.-Espías como nosotros
9.-La última frontera
10.-Viernes 13 -5 parte
11 -FIX. Efectos mortales
12.-Profesores de hoy
13.-Redondela
14.-Los rompecocos
15.-El juego del halcón
16.-Frenos rotos, coches locos
17.-El último dragón
18.-Irán, a vida o muerte
19.-Momo
20.-Curso del 65
21.-Hombres de hierro
22.-El buscavidas
23.-Zona de guerra, el parque
24.-Sólo matan a su dueño
25.-Dame voto y dime tonto

CUPON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:
Nombre
Domicilio
Ciudad
Teléfono

EL TITULO FALSO ES

All Certamen Nacional de Cine Amateur

Un nou guardó per «Mallorca temps enrera»,
de Pep Berga
tilde Mulet.
S'havien seleccionat per a aquest
certamen un total de 60 pel.lícules i
el jurat en va seleccionar vint.
El primer premi va ser otorgat a
Pere March, de Pollença; el segon a
Carlos Soler de Madrid; el tercer a
Miguel Angel Quintana i Angel Bernal de Lasarte, de Guipúzcoa. I el
premi especial, a la millor pel.lícula
amb tema relatiu a l'Illa de Mallorca,
dotat am 50.000 pessetes, trofeu i
diploma, va ser pel manacorí Josep
Berga, de la nostra ciutat, per la
seva pel.lícula .Mallorca temps enrera». Un guardó més pel nostre cineasta. Enhorabona!

Patrocinat pel Consell Insular de
Mallorca i instituit pel Teatre Principal de Ciutat de Mallorca, dia 25 de
maig passat, dilluns, va tenir Hoc la
reunió del Jurat qualificador del I
Certamen Nacional de Cinema
Amateur.
Dins el Jurat hi havia un director
de cine, Agustin Villaronga; Catalina
Aguiló, historiadora; Miguel Garau
Horrach, president del Cine Club del
Teatre Principal; Jaume López, critic
de cine; Lluís Casasayas, realitzador de cine amateur; Andreu Negre,
professor de Fotografia Artística;
Juan Olives, empresari cinematogràfic i, en qualitat de secretària Ma-

Va ser presentat al Molí d'En Sopa

Video sobre l'Església de Manacor
,Asmowaineumwr

Dimecres passat va ser presentat al Molí d'en Sopa, un video realitzat pel nostre company Pep Blau
pel que fa a les imatges i muntatge,
essent els comentaris de Mossèn
Joan Bauçà.
El video parla de les tres parròquies de Manacor, l'església dels
Dolors, Església Gran de Manacor, la de Crist Rei i la del Convent
Sant Josep.
Aquesta és la presentació que
de la pel.lícula ens ha fet Mossèn
Joan Bauça.
Aquesta mateixa setmana s'ha
donat per conclosa la filmació
d'una cinta de Video de 50 minuts
de durada que porta per títol el de
-Església de Manacor». Consta
d'una introducció general, i de tres
parts corresponents a cada una de
les tres Parròquies de la nostra
ciutat. Mostra sobretot els aspectes arquitectònics i artístics, motiu
pel qual el guionista, al final, assenyala la intenció de firmar una
segona part en la que quedi reflexada la dinâmica interna de l'Església com a comunitat de
creients.
El proper dumenge a la solmene Missa vespertina en honor del
Sant Crist es fará entrega a cada
un dels 8 col.legis de Manacor
d'una cópia del documental, degut

Una de les parròquies de Manacor, el Convent.
al carácter eminentment didàctic
de la filmació.
Per altra part i segons les nostres informacions tots els manaco-

rins podran gaudir de la cinta, diumenge que ve, per gentilesa de
TV-Manacor que remetrà a les 10
del vespre.

Cala Millor

El nombre del
ganador
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La Discoteca del
Mediterráneo
Miércoles y Domingos
Fiestas únicas y
originales

PROGRAMACION
DE JUNIO
7 DE JUNIO NOCHE MEDITERRANEA
10 DE JUNIO LUNA GALÁCTICA
14 DE JUNIO OLIMPICMANIA
17 DE JUNIO NOCHE DE ESTRELLAS
21 DE JUNIO (Fiesta Infantil)
CARNAVAL MENUDO
24 DE JUNIO MISS DHRAA
24 DE JUNIO NOCHE DE SAN JUAN
28 DE JUNIO OCTOBER FEST

Cene en el Grill DHRAA
-

COCINA MALLORQUINA

La carrera ha empezado.
Cinco son los aspirantes al
triunfo final y el premio sólo
uno: El apreciado (?) sillón
que preside LA CASA CONSISTORIAL. Aún a costa de
ser pesados, vamos a repetir
sus nombres: FRANCISCO
BARRACHINA LLANERAS
(AP), ANTONIO VIVES
NEBOT (CDS), AGUSTIN
VIVES FONS (PDP), BARTOLOME MAS SERVERA
(PSOE) y MIGUEL SERVERA BAUZA (UM). Todos
Uds. conocen a los candidatos y, más de uno, hasta
puede presumir de saber
»de quin punt se calcen».
Las siglas de sus partidos
respectivos tampoco importan demasiado, en este ya
próximo acontecimiento.
Suele ocurrir que, en las municipales, el pueblo vota a las
personas por su valía y no
por lo que pueda Heger a traves de sus afiliaciones políticas.
Ya queda menos para conocer el nombre del ganador. Pensamos que el verdadero y único ganador debería ser el pueblo y ésto, por
desgracia, no suele ocurrir
con demasiada frecuencia.
Solamente cuando las vota
ciones son el reflejo exacto
del sentimiento popular se
da la feliz coincidencia de ser
ganadores ambos: PUEBLO
y ALCALDE.
El tiempo, testigo incorruptible, nos dirá a quién debemos felicitar.
¿HUBO, ALGUNA VEZ,
UN »HOTEL TEMI» EN
CALA MILLOR,
Reconocemos, ante todo y
en primer lugar, que en
nuestra incipiente, tierna e
inexperta carrera de colaboradores de SETMANARI,
han ocurrido gran número,
quizá demasiado gran número, de anecdotes en las que
se pone claramente de manifiesto los atributos con los
cuales hemos calificado la tal
carrera. Y como, para muestra basta un bastón y para
catarlo un melón, he aquí
una recentísima y fresquita

ratificación de lo dicho.
Hace unos días, un despistado turista, ¿Despistado
él?, haciendo aflorar en sus
labios la mejor de sus sonrisas, nos preguntaba?
-Por favor, ¿dónde estar
Hotel Temi?
-Me TEMI que no existir,
señor.
El chiste, derivado de
nuestra ignorancia, es malo
de solemnidad. Pero no termina aquí la cosa. Para intentar ayudar y hacernos
más europeos añadimos:
-Mejor información en oficina turística, pero tampoco
saber donde estar oficina turística.
A los pocos (Has, estando
de »hojeo» por terrenos de la
prensa local y comarcal, nos
enteramos del fastuoso
evento ocurrido en el remozado Hotel Temi, de Cala Millor. Presidido, valga la redundancia, por el PRESIDENT CANELLAS.
Hecho que, edemas, se
vió concurrido por el TODO
CALA MILLOR y una amplia
representación de los colegas de la prensa local y comarcal.
La detallada y correcta información del acto ofrecida
por dichos colegas hace que
pasemos directamente a la
hora de los MEA CULPA con
nuestros lectores. Cuando
menos, si entonces el TEMI
no nos sonaba de nada,
nada; ahora mismo ya nos
viene a la memoria un refrán
de rancio color y sabor italiano y que reza algo así como:
»Gati escaldati, D'aigua
freda TEMI».

«ES BRUIXOT, FELICITA
AL BADIA
Com un esbart de coloms,
que vola d'allb tan be.
Ja som de segona be,
amb tots es vostros melons.
Sou lo més gran del món.
Enhorabona, Badia.
Tenim la mateixa valia
que
el
qui
ha
fiat
»CAMPEON».

Polifacético Porto Cristo
Juan Moratille
Hay pueblos que se mueren porque sus tierras agotadas por siglos
de cosechas no les dan el sustento, porque sus hombres se cansaron de un esfuerzo de siglos o porque se secó su imaginación renovadora y prefirieron malvenderse
en la ciudad que malvivir en libertad.
Pero hay pueblos que crecen,
en los que fluye la riqueza hasta ir
transformando no pocos ciudadanos otrora libres en esclavos del
dinero. Nuestro pueblo es uno de
éstos: vivo, floreciente para «casi»
todos sus habitantes y creciendo
sin que nadie se pregunte si este
crecimiento implica transformaciones más o menos profundas en su
tradicional idisoincrasia.
Y un día, lo mismo que el padre
se da cuenta de que su hijo calza
un número más que el, descubrimos que Porto Cristo ha crecido
más de lo que creíamos. Y no porque las familias de «fundación»
hayan tenido muchos hijos
—aparte los Melis y los Perelló
(Juan), las familias no suelen ser
numerosas —sino porque fue naciendo y creciendo por inmigración
una comunidad paralela, no siempre bien integrada, castellanoparlante y menos tradicionalista, cuyo
peso específico modifica el equilibrio demográfico de nuestro pueblo.
Para que nuestra identidad resulte más actual, más veraz, convendría que completáramos el estudio histórico (que la revista Porto
Cristo viene haciendo) de la fundación y formación de nuestro casi
centenario Porto Cristo, por un
análisis de su realidad presente:
una comunidad de raigambre totalmente mallorquina, con su lengua, su cultura popular, su religiosidad, su ética, su tradicionalismo,
constituida esencialmente por industriales del turismo (hoteles,
restaurantes, bares), comerciantes, pescadores o pequeños agricultores de «foravila» y otra, de origen peninsular, cuya cohesión se
fragua alrededor del idioma castellano —pues la diversidad de su
procedencia (Extremadura, Andalucia, Murcia, Albacete, Castilla,
etc.) no favorece su unidad cultural
- generalmente compuesta de fun-

ciónarios públicos (Educación,
Guardia Civil, Dirección de Costas, trabajadores de la construcción o de la industria hotelera), con
valores éticos y religiosos muy diversos, en general más progresistas que tradicionalistas, cuya integración en el hecho mallorquín no
se completará realmente hasta
que pase una generación, creando
además un intercambio de valores
humanos y filosóficos inherente a
toda integración. Mallorca sabe de
estos fenómenos que fueron enriquecimiento, a lo largo de muchos
siglos, su propia idiosincrasia, en
Ia que no falta la aportación romana, cartaginense, hébrea, árabe o
catalana, a la que, en la actualidad, hay -que añadir la hispana peninsular y la europea (inglesa, alemana y francesa en particular).
Todo ello implica nuevas necesidades, nuevas actitudes que,
muchas veces, nuestra Administración municipal o los mismos habitantes de tierras adentro no entienden. Recuerdo una frase de
condena de Jaume Santandreu refiriéndose a «estas iglesias donde
la Misa se celebra en castellano. Si
ésto no se justifica en Petra o en
Sineu, aquí se impone por la
misma composición de nuestra comunidad en su actualidad. (Sin olvidar que el mallorquín vuelve a
sonar en la Parroquia los días de
Fiestas tradicionales y cuando aumenta el número de Misas en verano). La integración de las dos comunidades se hará tanto mejor
cuanto que se facilite gracias a la
enseñanza y todos los medios culturales (teatro, cante, «cómics»,
libro, radio, TV, etc...) y se tenga la
paciencia secular que siempre fue
la cualidad básica de los países integradores.
Este esbozo de análisis de
nuestra polifacética comunidad
debería ahondarse para que, entre
todos, se fomente esta necesaria
unificación de Porto Cristo en el
que, demasiadas veces, las opiniones dividen en vez de unir enriqueciendo: dos colegios, dos idiomas, dos barrios, tal vez un día dos
Asociaciones... y esta unión ha de
sellarse antes de que accedamos
a la indepedencia.

S

, va

has tornado

la decisión ma's
iitiportante de
tu vida.

En Baleria te
asesoraremos
en la elección de
tu lista de Bodas

En Baleria
tienes vajillas,
cuberterías,
cristalerías, un
gran surtido
en objetos para
Ia decoración
y utensilios
auxiliares para
Ia nueva cocina.
Consulte
nuestras
condiciones
Horario de 9 a 13
y de 16 a 20,30

BOLEK10
Francesc Gomila,2
Telèfon 55 08 11
Manacor

Sant Llorenç d'es Cardassar

Siete opciones para los electores de Sant
Llorenç
Llorenç Febrer
Con las elecciones a la vuelta
de la esquina, el «Setmanari»,
remitió a los siete candidatos
Ias siguientes preguntas:
1. -,Por qué motivo se presenta
a la alcaldía,
2.-Según su grupo, ¿cuál es el
problema prioritario a resolver
en el municipio?
3.-Siendo como es Sant Llorenç,
el tercer municipio de la isla en
cuanto a volumen de construcción, ¿le parece lógico que
nuestro ayuntamiento no tenga
aprobadas las Normas Subsi-

gobierno, seguro que años atrás,
estarían terminadas, con el consenso de la mayoría.
4.-Tengo mis creencias, pero perfiero no expresarlas.
5.-Tenemos previsto ajardinar
todas las entradas que se presten
a ello, de Sant Llorenç, Son Carrió,
Cala Millor, Sa Coma y S'Illot. Un
jardín al .Talayot». Promocionar
Ias fachadas de las casas.

diarias?
4.-Se atreve con la «quiniela»
política.
5.-En una población tan carente
de árboles, plazas y zonas ajardinadas como es la de Sant Lbreng, ¿tiene algún plan previsto,
su grupo, en cuanto a embellecer la población?
U.D.I.
A sus 51 años, Ramón Pont
Riera encabeza la lista de Unión
Democrátita Independiente.

C.D.S.

Bartolomé Pont Este!rich, 61
arms, lidera la candidatura de
Centro Democrático y Social.
1.-Por el inmenso cariño que tengo
al pueblo y porque creo que puedo
ser la persona capaz de llevar al
pueblo la unión dentro de la Corporación Municipal.
Me presento por el C.D.S. porque creo que es el único partido
progresista, siendo uno de los fundadores del mismo en Baleares.
2.-La presa en el torrente. El saneamiento. Los accesos a las
zonas costeras.
3.-Si mi grupo hubiese tenido el

1.-Porque me preocupan la infinidad de problemas que tiene este
municipio.
2.-Hay muchos, pero de los primeros: Saneamiento de las aguas residuales. Dar solución a la aguas
pluviales que afectan al pueblo.
Construcción de una residencia
para -la Tercera edad. Construcción de un Polieportivo en Son Carrió. Promoción turística, sin perjudicar al paisaje.
3.-¡No!, no lo encuentro lógico.
4.-No.
5.-Sí.
P.S.O.E.
Mateu Puigrós Sureda, al frente de la candidatura del Partido
Socialista Obrero Español.
Tiene 29 años.
1.-Porque así lo consideraron los
miembros de mi candidatura.
Con el PSOE., porque creo
que es a través de los partidos,
donde pueden llevarse a término
Ias actuaciones políticas. A través

del PSOE., porque si bien conectamos con su filosofía, durante
estos últimos cuatro años hemos
podido comprobar que la autonomía municipal ha sido un principio
básico.
2.-En Sant Llorenç, el saneamiento y alcantarillado. En Son Carrio,
Ia construcción de una aula de
Preescolar. En la zona turística, el
Centro Escolar. En general, la
nueva redacción de las Normas
subsidiarias.
3.-Hay que reconocer que no es lógico. Como hemos dicho antes,
hay que darle prioridad al tema.
4.-No, porque con las quinielas
siempre me equivoco.
5.-Hay que revitalizar las zonas
verdes existentes. Creación de
nuevas zonas. Adecentar las entradas a las poblaciones.

P.S.M.
Antoni Sansó Servera, de 28
años, encabeza la lista del Partit

Socialista de Mallorca.
1.-La política llevada a cabo por el
Ayuntamiento no me gusta, y creo
que podemos aportar nuevas
ideas, y una gestión más eficaz,
ágil y democrática.

Me presento por el P.S.M. porque es el partido que representa
mis ideales.
2.-Sant Llorenç tiene que solucionar de una vez el problema de las
aguas, llevando a cabo el saneamiento y alcantarillado, y terminar
con las inundaciones.
3.-No, de ninguna manera. Tengo
que decir, que en diez diferentes
sesiones plenarias he pedido que
Ias Normas Subsidiarias se llevasen a término, pero parece ser,
que había fuertes intereses en que
no se realizasen.
4.-Sí, P.S.M. 3; C.D.S. 2; U.M. 2;
A.P. 1; PSOE. 1; P.D.P. 1 y
U.D.1. 1.

5.-Con voluntad y ganas de trabajar, se puede realizar perfectamente.

P.D.P.
Miguel Servera Blanes, 43
años, esta al frente del partido
Demócrata Popular.
1.-Para intentar arreglar las muchas cosas que no van como deberían ir.
En las filas del P.D.P., porque es
un partido moderado, con gente
cargada de buena voluntadz.
2.-Para el P.D.P., es urgente solucionar la problemática de las
aguas.
3.-No, nosotros creemos que son
de imperiosa necesidad.
4.-El 10 de junio, las urnas lo dirán.
5.-No hay nada definitivo.

ayuda popular de muchos de los
ciudadanos.
En la lista de A.P., porque estoy
seguro que es con la cual me identifico totalmente. Creo ser de los
únicos políticos actuales que
nunca han cambiado de “chaqueta>», o sea A.P. ayer, hoy y mañana.
2.-En nuestro programa electoral
está totalmente claro y escrito, que
el problema prioritario es el Saneamiento y Alcantarillado de Sant
Llorenç y Son Carrió.
3.-Nosotros apoyaremos para que
Ias mismas sean pronto una realidad, aunque en estos momentos
se disponga de un plan general de
nuestra zona costera.
5.-No soy en absoluto aficionado a
Ias quinielas. En estos momentos
me conformaría con ser la lista
más votada de estas elecciones.
5.-Consiguiendo la total limpieza
de las calles y su mantenimiento,
añadiendo en la medida de nuestras posibilidades, zonas verdes,
los árboles necesarios y bien cuidados, además, logrando la restauración de las fachadas de las
Iglesias de Son Carrió y Sant Llorenç, creo que habremos conseguido embellecer bastante nuestro
pueblo, que de por sí ya lo es.

U.M.
Con 39 años, Juan Santandreu Servera, lidera la formación de Unió Mallorquina.
1.-Al haber sido elegido por el Comité Local, y tener voluntad e ilusión de trabajar por el pueblo.
Bajo las siglas de UM., al creer
que el partido que preside Jerónimo Albertí, es el único que realmente defiende los intereses de
Mallorca.
2.-Hay muchos y variados, pero si
se tiene que destacar a uno de
ellos, es el de la canalización de
Ias aguas residuales.
3.-No, no es lógico, ha sido el
mayor problema de la anterior legislativa. Es uno de los puntos
fuertes de nuestro programa.
4.-Es muy difícil pronosticar, por
Ias muchas candidaturas que se
presentan.
5.-Conservar y mejorar las zonas
verdes existentes, estando previsto que con la aprobación de las
normas subsidiarias se creara un
gran parque.

A.P.

Miguel Vaguer Melis, con 54
años, encabeza la candidatura
de Alianza Popular.
1.-Me presento a la alcaldía, 1 0
por tener vocación política, además de mucha experiencia en las
tareas de un Ayuntamiento.
2° porque creo que mis nueve
años como Alcalde de Sant Llorenç desde el año 70 al 79, y estos
cuatro últimos como primer Teniente de Alcalde, avalan por si
solos mi presencia como cabeza
de lista de Alianza Popular. Además de creer sinceramente, que
en estos momentos estoy suficientemente preparado para asumir un
cargo de tanta responsabilidad,
cosa que espero lograr, con la
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Sort Macia
Sebastià Sureda Vaquer (PSOE)

«Un dels problemes més greus que té Son
Macià és el de les comunicacions»
Sebastià Sureda Vaguer, 32 anys, fadrí. Va entrar a l'Ajuntament de Manacor quan
tenia 24 anys, ja fa vuit anys. Es el Delegat de Son Macià i es presenta a la reelecció, pel
Partit Socialista Obrer Espanyol.
-Des de quan milites al PSOE?
-A les primeres eleccions democràtiques m'hi vaig presentar per
01M, després vaig seguir com a independent. Ara estic afiliat al
PSOE.
-Per quins motius et presentes a
Ia reelecció?
-Perquè entenc que la política
es un servei al poble, i encara estic
disposat a fer-li.
-Com valoraries aquests quatre
anys enfront de la Delegació de
Son Macia?
-Crec que la valoració hauria de
ser un suspens. Si fos ara no acceptaria la Delegació, quan la vaig
acceptar fa quatre anys no sabia
com prendria. He de dir, que he
tengut bones paraules sempre,
ara be, facilitats no n'he tenguda
cap ni una, Ilevat de les festes que
tothom ha recolzat. Això no hauria
passat a un Ajuntament respaldat
per una majoria.
S'han fet bastantes coses, especialment els primers anys, per
exemple, posar l'aigua corrent, teMons, asfaltar la carretera. Pert)
els darrers anys pràcticament no
s'ha fet res, tapar els clots un pic, i
ja es necessari tornar-los tapar.
-Sebastià, creus que tens possibilitats de tornar sortir elegit?
-Mira, jo ho demanaria als qui
ens Ilegeixen a això, a veure ells
que troben.
-Quins són avui per avui els problemés més greus que té Son
Macia?
-Son Macia va néixer agrícola i
ara es troba entre la indústria de
Manacor i el turisme de la zona
costera. Crec que un problema
molt greu que té Son Macia, més
greu que mai, es el de les comunicacions. S'ha de fer la carretera de
Son Macià a Cales, i la de Sa Mola

i Son Vei. S'ha d'aconseguir que
aquestes carreteres passin al
Conseil, perquè es solucionin els
problemes de comunicació per
sempre.
Un altre problema greu que pateix Son Macià, es el de l'escola, ja
que aquesta en un princpi es feu
unitaria i ara necessita ampliar.
Pel que fa la part sanitaria, no
esta tan bé com ha estat, ni tan
malament com estava de totd'una,
està clar que es necessita millorar.
-En aquesta ocasió us presentau quatre macianers, si en sortiu
alguns o tots quatre, ets partidari
de treballar en conjunt?
-Jo particularment no tendria
cap inconvenient en compartir la

delegació. Perd això dependrà del
resultat de les eleccions. A més les
eleccions no són per triar?
-Ets partidari de la independencia de Son Macia?
-Quan era més jove, ho era
sense saber exactament perquè.
En aquests moments crec que
seria contraproduent mantenir un
ajuntamet a part. Si l'Ajuntament
de Manacor ens dóna el que hem
de menester, no fa falta plantejarnos la independencia.
-Quina es la teva opinió sobre
els altres candidats, per exemple
Na Catalina Sureda?
-Na Catalina es una al.lota que
la vaig conèixer a l'escola, anàvem
a classe junts. Es una persona que
no es deixa veure massa pel
poble. lgnor la seva forma de pensar, supós que s'assembla a la de
ca seva, es lo que toca, i no dire res
ni per be ni per mal.
-I d'En Xisco Vaguer?
-Es la persona que Ries m'ha
ajudat durant el temps que he estat
delegat de Son Macia. Ell va dir
que no compartia segons que amb
jo i a mi no em queda més remei
que no compartir això mateix amb
ell.
-I d'En Gabriel Riera?
-També es una persona que
conec a través del teleclub. Crec
que es .una persona válida, no
creia que el seu Iloc fos el partit de
Ia democracia cristiana, l'esperava
més a un altre Hoc.
-Vols afegir alguna cosa més?
-Un regidor no pot fer feina totsol. Es molt interessant que faci
feina amb un grup. Jo tenc aquest
grup, que s'ha vist i continua ara
més que mai. El grup que m'ajuda
hi es i confii que continui, i em
consta que això es la voluntat dels
altres.
Sebastiana

Calas de Mallorca

Importantes mejoras en la red vial

Un aspecto general del Paseo de Manacor, recién asfaltado

Colectivo 4
Durante el pasado mes de
mayo, se realizaron en nuestra población turística importantes mejoras en la red viaria. Concretamente se asfaltaron con una capa de
asfalto sintético las calles más frecuentadas de Calas de Mallorca.
El Paseo de Manacor, las calles
Formentor, Cala Antena y Cala
Romaguera, desde hace unos día
cuentan con una pavimentación
perfecta, lo que permite que la circulación sea mucho más silenciosa y fácil.
Ha cuidado del asfaltado una
empresa local y el coste de la operación ha corrido a cargo de la
Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca. Se ha asfaltado
un total aproximado de dos quilómetros y medio y el coste aproximado es de uno seis millones de
pesetas.
Ahora mismo se está a la espera
de que se termine la obra iniciada
en las inmediaciones del Hotel Los
Canarios del nuevo trazado de la
carretera, que evita cuatro curvas
consecutivas, para proceder a terminar esta capa de nuevo asfaltado hasta, precisamente, el Hotel
Los Canarios. De esta manera se
habrá cubierto. buena parte de la
red viaria de nuestra población con
el asfalto, que buena falta nos
hacía, ya que las obras que se han
venido realizando a lo largo del invierno y primavera pasadas, ha-

A la derecha puede observarse la bonita pared de piedras, al
estilo mallorquín aunque la acera no está asfaltada en el momento de la foto. Ya lo está.

bían dejado el firme de la calzada
en un estado francamente deplorable.
Tan sólo una cosa que objetar a
estas importantes mejoras del asfaltado: desde ahora, los conductores van a tener —la tienen ya—
la tendencia a circular con más velocidad dentro del casco urbano de
Calas de Mallorca, ya que el piso
es propicio para ello. Por este motivo, creemos que es del todo necesario que o bien la Asocición o
bien el Ayuntamiento de Manacor
tomen cartas en el asunto y provean nuestras calles de una señalización adecuada, instando a los
conducotres a reducir la velocidad
hasta unos límites mucho más razonables que los actuales. No hay
que olvidar que vienen muchos
niños y ancianos a Calas de Mallorca a pasar sus vacaciones, que
muchos de ellos circulan y cruzan
por nuestras calles y que cualquier
descuido del peatón o del conductor puede resultar de fatales consecuencias.

En años anteriores se había procedido al asfaltado de una parte de
Ia acera, para que de esa forma
pudieran ir por ella los coches de
los bebés. Por otra parte, se habían realizado una serie de paredes mallorquinas a ambos lados,
lo cual le da un aspecto de limpieza y cuidado. Pero restaba una
parte, la última la más cercana a la
entrada al Paseo de Manacor, a
mano derecha, enfrente mismo de
Ia Plaza José María Caballero, de
Ia zona comercial del Balmoral.
Pues bien, este año se ha terminado dicho paseo, por una parte levantando los montones de piedras
y escombros que había en el lateral para posteriormente hacer una
hermosa pared seca y asfaltar la
acera, con lo que queda perfectamente terminado el Paseo de Manacor.
. Estas obras han costado alrededor de un millón y medio, que ha
sido atendido por la Asociación de
Propietarios.

SE TERMINO EL PASEO DE MANACOR

BACHEO CARRETERA HOSPITALET

El Paseo de Manacor, que viene
a ser algo así como La Alameda de
Manacor o las Avenidas de Palma,
salvando todas las distancias, ha
visto como en los últimos días se
culminaban las obras de adecentamiento, hasta dejarlo en un estado realmente admirable.

Dentro del contexto de mejoras
generales de la zona, hay que contabilizar, igualmente, el bacheo
que se ha realizado los últimos
días del tramo de la carretera que
va desde el cruce Porto Cristo
-Porto Colom hasta Calas de Mallorca.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA

Deixarem fugir tots es
jugadors bons?
Hi ha classes de baixes que són logiques a final de
temporada. Per exemple ses d'aquells jugadors que
no interessesn an es Club, com ho són en Bauç,e, En
Xisco, o En Jaume. Pent, n'hi ha unes altres que, de
produir-se, serien il.lògiques.
Perdre, per exemple, En Seminario, En Sebastià,
En Mesquida, En Maties o En Loren, seria una capbuitada que difícilment perdonaria s'afició.
En Sebastià ja està fet, pero ets altres jugadors
són de vital importància perquè el Manacor tengui
ses minimes possibilitats, l'any que ve, i se donen
dues circumstàncies que fan perillar sa continuïtat de
tots ells.
1.-Que el BADIA i altres Clubs estan pressionant
fort i els ofereixen el oro i el moro.
2.-Que sa Directiva pareix incapaç de sebre fermar aquests homos.
Segons mos diuen sa Directiva ha donat sa baixa a
en Seminario, fet que consideram incomprensible
per quan entra de ple dins es plans de s'entrenador
nou. Si li han donat sa baixa GRATIS molt mos
temem que jugadors com En .Nofre (que té categoria
per jugar a Segona) no la demani també, sobretot si
es cert que fugen En Mesquida, En Maties i En loren.
Crec que es es moment de fer un acte de reflexió
ben serio. Si sa Directiva no se veu capacitada per
fermar aquests fitxatges millor seria que pensas en
donar pas a una altra gent que si estigui capacitada
per saber fitxar. Ara es es moment de fermar caps i si
se torben ja no trobaran jugadors an es mercat, sobretot pequé altres directives, com sa del BALEARES i sa del BADIA (en plena crisi estan fitxant a tota
màquina.
Si el Manacor no fa una plantilla per aspirar an es
liderat... podem aplegar tots. I no som catastrofista,
es temps em donarà sa raó.
Si a sa incapacitat per fer fitxatges hi afegim sa
crisi de directius arribarem a sa conclusió que es
d'extrema urgencia una assemblea general on se
pugui perfilar un futur més esperançadrr. En Biel Vadell abandona sa nau perquè fa aigua per tot i mos
diuen que En Mateu d'es Mingo també està disposat
a dimitir (extrem que no hem pogut confirmar).
Si no hi posen remei i encert, el Manacor explotare.

Juvenils al Mallorca
Pareix que sa Directiva del Manacor no s'acaba d'entendre amb el
Mallorca pes traspàs
d'una partida de juvenils.
Ses negociacions no
estan rompudes perd
podrien romper-se. El
Manacor pareix que demana impossibles: En
Sales, En Pastor i en Femen ias.

en front del Barge i no va
jugar. Aquest diumenge
haure de jugar... perquè
no queden més jugadors. Voldríem que tengués una actuació millor
que se va que tenir davent el Madrid dins sa
Capital d'Espanya. Que
ses seves simpaties madridistes no el facin fracassar!

NECESSITATS
PLANTILLA

QUICO SANCHEZ

DE

D'altra banda, si se
confirmen ses baixes de
4 0 5 jugadors considerats indispensables,
N'Acuflas no donarà permis per desprendrer-se
d'es millors juvenils: Necessitarà En Riera de lateral (se'n va En Mesqui). En Ferrer de segon
porter i En Tent de daventer (es s'únic que
queda).
RANDA, AL MALLORCA?
Dies passats se rumoretjava que el Mallorca
podria fer una oferta an
En Joan Randa per entrenar es porters mallorquinistes. Si. oficialment
no li han dit res es perque pensen que degut a
ses seves obligacions
professionals no acceptaria desplaçar-se a Ciutat cada dia.
MIQUEL
NADAL

ANGEL

Tots esperàvem que
juges diumenge passat

Davant ses dificultats
de fitxar altres juvenils,
pareix ser que el Mallorca s'en podria dur En
Quico Sánchez, considerat fins ara TERCER
PORTER del Mancor juvenil, que apenes ha
jugat durant sa temporada. Així i tot ets informes
tècnics que tenim diuen
que En Senchez es un
porter amb molt de carecter, bona col.locació i
molta autoritat. Res, que
amb porters, tenim sa
flor i nata de Mallorca.
TONI BOTELLES I
JORDI BOSCH
Tant un com altre jugadors manacorins han
rebut ofertes d'En Rafel
Ramos perquè fitxin pel
PORTO CRISTO.
Aquests jugadors
estan baix sa disciplina
del Manacor i es Club
mos ha dit que no sap
res de ses pretensions
del Porto cristo. Es dificil
que el Manacor pugui
cedir gent... ja que no li
queden jugadors per fer
es 11.

Onofre Riera, máximo goleador del Manacor

(4E1 cambio de entrenador y las lesiones
rompieron al equipo»
Felip Barba
Onof re Riera Monserrat, 23 años. Se inició en la
cantera del Olímpic, Club en el que militó en
todas sus categorías. Una vez finalizada su etapa
de juvenil fue traspasado al Badía, club al que
perteneció durante cuatro temporadas. La temporada pasada firmó por el Manacor y esta temporada ha logrado marcar 22 goles, siendo con
diferencia el máximo goleador del equipo. Es un
jugador todo pundonor, honrado y su visión de
gol le hacen ser uno de los mejores goleadores
del Fútbol Balear.

-Onofre, satisecho de
tu temporada con el Manacor?
-En el aspecto que me
concierne a mi sí, he
conseguido marcar 22
jugando
goles,
de
medio, pero que al final
siento un poco de tristeza porque para el equipo
han servido de poco.
-Que es lo que ha fallado esta temporada en
el Manacor?
-Yo creo que ha fallado directiva y jugadores.
Yo pienso que se equivocaron al cesar a Luís
Cela y no tener a un sustituto.
-Te arrepientes de
haber fichado por el Manacor?
-En el aspecto deportivo, en parte sí y en parte
no. Yo esperaba que estaríamos entre los tres
primeros y no ha podido
ser. Por otra parte creo
que con los 22 goles
conseguidos estoy contento.
-Por qué crees que no
se ha alcanzado una
buena posición en la
tabla?
-Porque hubo una
mala planificación desde
un principio, déspués las
lesiones, el cambio de
entrenador y los problemas económicos han
ayudado a la mala marcha del equipo.
.

-Para la próxima temporada. Has tenido ofertas de otros equipos?
-Sí, del Atco.Baleares
y el Bad ía.
-Tienes ganas de
dejar el Manacor?
-Depende. Yo esperaba otra cosa mejor en el
Manacor. Si hay un equipo de superior categoría
que se interese por mi
me gustaría irme.
-Crees que el Manacor te va a conceder la
baja?
-No, yo creo que no,
porque he hecho una
buena temporada y el
club que me quiera tendrá que pagar mucho por
mi baja.
-Estás contento con la
afición del Manacor?
-Sí, me han animado
bastante y se han portado muy bien conmigo.
-Y de los medios de información?
-No tengo nada que
decir, ya que también me
han tratado muy bien.
-Y de la sección «Per
pilotes» de este SETMANARI.
-No me quejo, ya que
se va de bromas y yo soy
consciente de lo que es
el estar en medio, ya que
tengo que aceptar todas
la críticas y alabanzas.
Esta sección me gusta
siempre que no se
pasen.

Onofre máixmo goleador del C.D. Manacor

ULTIMA HORA DEPORTIVA
EL BADIA QUIERE A ONOFRE
Redacción.-Según noticias dignas de todo créidto,
el Badía de Cala Millor, de manera poco ética, ya ha
entablado negociaciones con el jugador Onofre del
Manacor, para que la próxima temporada juegue de
nuevo con el Badía. Después de habar hablado en
los últimos días con. Onofre, parece ser que los dirigentes del Badía van a negociar la baja con el Manacor, ya que Onofre tiene un año más de contrato que
la Directiva rojiblanca con buen criterio quiere que
cumpla. No sabemos si las conversaciones con las
dos directivas se van a llevar a cabo, pero lo cierto es
que el Manacor a no ser por una cantidad importante
no puede dar la baja a su máximo goleador.
Queremos recordar que al jugador manacorense,
el Badía de Cala Millor aún le debe doscientas mil
pesetas de la temporada 85-86 y que el pasado verano se le negó la entrega de un trofeo que había ganado por méritos propios. Si el Badía quiere arreglar
sus relaciones con el Manacor, pensamos que en
este caso concreto se van a deteriorar más. Ya que
lo mas ético hubiese sido iniciar las conversaciones
con el club, no con el jugador.

Entrevista a Romeo Sala, presidente saliente del Badia de Cala Millor

»Me voy dejando al Badía sin un solo duro
de deuda»
No hace todavía muchas semanas realizábamos una entrevista al entonces
presidente del Badía Romeo Sala. Poco después, nos vemos en la obligación de volver
a entablar un diálogo con él, ya que ha dejado la presidencia de dicho club, por una
parte y porque ha estado en el centro de una polémica promovida por un
ex-funcionario del club, el gerente periodista Miguel Vives.
Toni & Felip
Fotos: Pep Blau

-Hace dos años, aproximadamente, cogías el club en tercera.
Ahora te vas y lo dejas en Segunda B. ¿Qué significa este
hecho para ti?
-La culminación de una labor iniciada hace seis años. La verdad es
que no esperaba el ascenso sino
Ia promoción. Han sido unos resultados obtenidos con gran rapidez.
Se han conseguido unas cotas difíciles de superar; es algo fenomenal poder dejar al equipo en la Segunda B.
-Dinos la verdad ¿Es algo fenomenal o una desgracia?
-Yo creo que en otras circunstancias podría ser una desgracia.
Pero sin deudas, con la economía
a cero y con diez jugadores que ya
han firmado es algo fenomenal,
siempre que se hagan las cosas al
estilo pobre.
-De más de diez millones habíais bajado a seis la deuda.
Ahora vais a cancelarla. ¿Na es
un precio demasiado alto para
ti?
-No, ya que lo pagaremos entre
un grupo que queremos que aparte de dejar al equipo arriba, no se
encuentren deudas, cosa que nosotros sí encontramos. Por otra
parte, ya encontraremos la forma
de organizar cuatro cenas, cuatro
conciertos y pagar esta deuda...
-¿Hay realmente base para
tener al Badía en I! B?
-Yo creo que se conseguirá si
todas las fuerzas vivas de Cala Millar arriman el hombro. Si se hace
una piña en torno al equipo puede
conseguirse si —repito— se
hacen las cosas a lo pobre. Han de
conseguirse 1.000 socios y hacerse un par de fiestas al año. Según
el resultado del 10 de junio va a
realizarse un nuevo campo en la
zona de Son Servera, con césped.
Hay que tener claro que este as-

censo es muy importante para la
zona, por lo que implica de promoción cara al exterior.
-¿Crees que los nuevos dirigentes no han estado atentos al
fichaje de Sebastian, —que parece ha firmado por el At. Baleares— y que faltan seis hombres

importantes para renovar?
-Puede que haya habido un descuido en el tema Sebastián, pero
vamos a ayudarles en todo para
que hagan la plantilla que quieren.
No dudéis que éstos 5 ó 6 van a
renovar y que se ficharán los 4 di 5
que pide el entrenador.
-¿Va a seguir Pedro como entrenador? ¿Qué pasaría si no
aprobara el examen?
-Supongo que Pedro seguirá
porque es un gran entrenador y
está llamado a triunfar en el fútbol.
Es buena persona, es buen entrenador y es amigo y respetado por
todos los jugadores. Si no aprobara —cosa que no sucederá porque
está muy preparado— seguiría en
Ia secretaría técnica o algo así.
-Pasemos a otro tema candente ¿Qué ha pasado entre M.
Vives y tú?

-La verdad es que no he tenido
follón alguno con él, ya que paso
de este señor. Yo procuro ser educado y agradecido ya que es de
bien nacidos. Cuando decidí dejar
Ia presidencia del club llamé a los
distintos diarios de Palma. Vi que
en Diaro de Mallorca tenían unas
informaciones que no eran ciertas
y que podían ser una campanada.
Yo sabía de donde salían. A través
de estas informaciones tuve que
contestar a unas preguntas de
Tomeu Garcia y sacar a relucir una
serie de cosas que yo no deseaba.
Este señor contestó diciendo
cosas increíbles y alucinantes. Entonces jugadores, socios y directivos quisieron hacer una carta de
solidaridad conmigo, pero le dije
que era algo personal. Si ahora
contesta o no ya no me importa,
paso de este señor.
-En las palabras que se publicaron parece que atacabas también a Pep Fuster ¿Fue un hombre negativo para el Badía?
-Yo creo que trabajó mucho en
Ia parte económica. Pero en un
club como el Badía debe trabajarse mucho en verano, si no el presupuesto no se cubre. Hay que
aprovechar el buen momento veraniego para carnets. El Ultimo año
de Pep Fuster fue cuando más se
incrementó el déficit, ya que no
hizo la tarea de otros años. Luego
dijo que por razones de trabajo se
marchaba, que colaboraría... No
fue así y dejó al club con un déficit
muy considerable. Yo creo que un
buen marinero debe dejar la barca
en el puerto y sin déficit.
-¿Es normal que un club

pague a un periodista?
-No, no lo es y no está bien. Si
este sear hubiera trabajado de
gerente y hubiera informado, bien
o mal, nada pasaría. Lo peor es
que cuando no trabajó de gerente
no podía justificarse el sueldo.

Los que vienen a sucedermeforman un gran equipo directivo y van
a triunfar.
Yo creo que hay base para estar enta Segunda B.
No hay derecho a que el Manacor bajara por una jugada de despacho y
que ahora no bajen Poblense y Mallorca, con un montón de negativos por el
mismo motivo.
De Miguel Vives prefiero no hablar, paso de él.
-¿Hubieras dejado el club
caso de saber que ascendería a
II B?
-Sí, sí, yo no podía volver atrás.
En enero, un grupo hizo una fuerte
inversión en Dhraa, pero me exigieron dedicación exclusiva. Tenía
que dejar el fútbol porque me llevaba mucho tiempo. Para mí el ascenso ha sido un premio. La decisión estaba tomada. Yo ayudaré
en todo lo que pueda: hacer socios, conciertos, lo que sea. Cuando pueda asistiré a los partidos y a
los entrenos. Quiero demasiado al
club para dejarlo de golpe.
-Dejará para la directivá entrante el arreglar las relaciones
con el CD Manacor?
-La directiva nueva quiere hacer
una cena con todos los equipos de
Ia comarca. Algo que había ya hablado y que habría hecho. Yo pienso que este año es una lástima que
no podamos enfrentarnos al Manacor en Liga y copa. Para el bien
de los clubes, las directivas tendrían que intentar que puedan enfrentarse en Manacor y Cala Millor.
-¿Qué opinión le merece la
gente que ha cog ido al Bad ía,
-Yo había buscado a parte de la
nueva directiva. No ha sido un
cambio con rencores o algo similar. Algunos hubieran entrado si yo
no me hubiera marchado. Ya
había hablado con J. Brunet, Toni
Simó i Andreu Vives para que se
hicieran cargo del club. Han creado un clima extraordinario con los
equipos de peñas. Les dije que si
ellos entraban les dejaría el club a
cero. Contactaron con M. Meca e
indudablemente se lo han montado muy bien. Tienen un buen organigrama. Es gente de una honradez intachable. Harán algo inusual
en nuestro fútbol: garantizar el
cobro a los jugadores antes de que
se inicie la temporada. Son de maxima garantía porque es gente de
empresa.
-¿No crees que el Badia necesita buena cantera para poder
estar en II B?

el sector empresarial que me ha
apoyado y por los jugadores. Pero
estoy satisfecho de dejar al equipo
en II B. pero la afición debe ahora
demostrar si quiere fútbol de II B.
No basta aplaudir cuando se gana
por 3-0 ya que los jugadores no lo
necesitan entonces. Ahora tienen
el reto para saber si aman a la
zona y al club. Es el momento de
mojarse, ya que el Badía es el
equipo más representativo de la
comarca. Es el momento de apoyar al club.

-Hace seis años, en el Esportiw dije que si se hacían bien las
cosas el Badía sería uno de los
equipos más representativos de la
isla. Desde luego, si tuviéramos la
cantera del Manacor sería ideal,
porque no la hay mejor en Mallorca. Pero puede haber un buen entendimiento entre las dos directivas y beneficiarse mútuamente.
-¿No puede ser el Badía como
Felanitx, Margaritense y otros,
que fueron flor de un día, al carecer de base?
-Podría ser, pero hay que tener
en cuenta que las zonas turísticas
tienen cada día más peso; hay
más niños, más escuelas, más
gente. Los pueblos del interior
pierden habitantes en beneficio de
Ias costeras. El Badía puede llegar
a nutrirse de esta cantera.
-¿Cómo te despides, a la hora
,,

,

del adios?

-Estoy triste por mi partida; por

-Lo es, de acuerdo, pero
debes convenir que el Manacor
bajó hace un afio con dos negativos, por una jugada de despacho y ahora el Badía sube por el
mismo motivo. ¿O no?
-Sí, es un hecho, una realidad y
es triste que sea así. Bajar de esta
manera es muy triste y ver que un
Poblense y Mallorca, con 17 y 14
negativos respectivamente, no lo
hagan. Es algo que clama al cielo.
Es mas justo el ascenso del Badía
que la permanencia de estos dos
equipos. Si un equipo, por la afición que tiene, merece estar en II B
es el Manacor. Cuando hay euforia
todos se suben al carro, pero su
afición supo estar en las verdes y
en las maduras. Lástima que la
maten a golpes de despacho.
Por otra parte, yo hubiera preferido que el Badía hubiera ascendido directamente o a través de la
promoción, ya que falta el ambiente: si se hubiera promocionado hubiera habido mucho más calor humano. Pero un ascenso es un ascenso. El día 26 próximo habrá
una superfiesta en el Hotel Levante y cena espectáculo con fin de
fiesta en Dhraaa; debemos hacer
vibrar a la afición.
-¿Quieres añadir algo más?
-Añadir, una vez más, el comportamiento de la prensa conmigo
y con el Badía. Y decir que si en el
transcurso de estos años he podido dañar o agraviar a alguien, que
me perdone; todo ya es historia y
siempre encontrarán en mi a un
amigo.

RENAULT
MANACOR

URRO

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km 48 -Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS. Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 93

compee

Al dimitir de manera irrevocable Romeo Sala

Miguel Meca posible presidente del
Badía
Felip Barba
Como anunció hace
dos meses, Romeo Sala
y su Junta Directiva, no
van a seguir como dirigentes del Badia de Cala
Millor, después de dos
años de gestión y dejar
al equipo en la Segunda
Divisón B.
El Club de Cala Millor,
al 30 de Junio se encontrará con un deficit de
unos cuatro millones de
pesetas, del que al parecer se van a hacer cargo
los actuales dirigentes,
por lo que van a dejar el
club a cero. En estas dos
temporadas, la Junta directiva ha rebajado el
deficit en unos cinco millones de pesetas y
como he dicho anteriormente piensan dejar el
Club sin ninguna carga
económica para los que
se harán cargo del
mismo.
La persona que más
suena como futuro Presidente del Badía es
D.Miguel Meca, hombre

muy conocido en Cala
Millor, en donde dirige
una empresa de construcción y una inmobiliaria. El Sr. Meca ya estuvo ligado en anteriores
ocasiones al Badía
como directivo, por lo
que este cargo no le sera
desconocido. El
Sr.Meca, al parecer se
ve roedado de un grupo
de prestigiosos industriales y de personas que
van a trabajar para que
el Badía llegue lo más
alto posible dentro de
sus posibilidades.
El pasado martes nos
pusimos en contacto con
el Sr.Meca, que muy
amablemente nos manifestó que es casi seguro
que se haga cargo del
Badía de Cala Millor,
aunque faltaban algunos
cabos por atar y prefería
por el momento no hacer
declataciones a los medios de información,
hasta que tuviera la completa seguridad de que
ocuparía dicho cargo, ya
Carretera Cuevas Drach, 8/fl

SANTA MARIA DEL PUERTO

Teléf ono 57 01 72

PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

El Badía de Cala Millor en
Ia próxima temporada es-

trenará categoría y Presidente.

que al dimitir la actual
Junta Directiva, se tendrá que celebrar una
Asamblea y elecciones
para ocupar la presidencia.

con la excepción de dos
o tres, depende en parte
de los jugadores que
puedan ser altas en la
plantilla. Se espera que
en los próximos días se
produzcan novedades y
se de la lista de los jugadores que van a renovar
y de alguna nueva incorporación. Lo que sí es
cierto es que de momento se cuenta y confía con
Pedro Gonzalez como
máximo responsable
técnico, aunque ésto
puede quedar pendiente
de los exámenes que el
técnico asturiano tiene
que efectuar para conseguir el título nacional de
entrenador. En caso que
no lo consiguiera se tendría que buscar a un
nuevo técnico o buscar
otras soluciones.

POCAS NOVEDADES
EN LA PARTE DEPORTIVA
Muchos rumores corren sobre posibles fichajes del Badía, pero
de momento no se confirma ninguno, se habló
de Sebastian, con el que
Ias negociaciones estabn adelantadas, pero
al final este jugador firmó
por el Atco. Balares. De
los seis jugadores que
quedan libres aún no se
ha renovado a ninguno,
pero es posible que renueven la casi totalidad,

PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I
ECONÓMICA

ha fitxat pel Cala
faEn Ramos
Manacor ((esprés da
se
llar-li • Balears). Ell
quo podr& entrenar cam
creu
el Manacor, pert
ho feia en ha assegurat que
MadO Frare
tot es
el far& correr per

Avui divendres, es juvenils dal Manacor celebraran a «Ses Comes» es no haver
ascendit a Nacional. Deu
pagarsaDirectiva?

camp •

Al Manacor li roben tots es
jugadors sense que es Florero se n'adoni compte. De
seguir aixi el Badia mos
fitxar& es Florero i en Mercant.

.....
Ea Florero
ha
expulsat
Zn
Biel Vadell. Resulta
Manacor no té
que
el
un Puta
no paga
duro i
es jugadora, mentre
que
ea juvenils
d'en Vadell
cada setmana
anaven
para i
teca.
Aixô
li de aotit car
ha soran ea Sacra
.

En Sebasti& -escoltant sa
critica d'ma Setmanari
de
la setm&na Passada- ha
cidit
deno 1fitxar p'ea bufallaunea
anir& al
res.
Balsa-

Diuen que es Capità-Mesqui
vol anar a jugar a Sant Lbreng 1' any que ve 1 no precisament arnb el Cardassar.
S' al . lota diu que no aguantarà dos dies s' olor de
bufa.

Dissabte passat, en es Don
Jaume da Cala Millor, virem
descobrir en Nofret i una
al. lota ben aferrussats a
les tantes de la nit. Ara que
no té entrenador, aquest
menut s' ha desfermat
.

Domingo, a las 1 1,30 en el Pista Municipal, partido decisivo para el titulo
Senior Provincial, Perlas Manacor - Calvià

El hacer federativo, es de locos, locos, locos

De verdad, es que sientancias apuntadas ha concurrido
to de veras, el tener que insistir
en este cambio de fechas, lo que
en este tema, que es realmente
nuevamente pone en evidencia a
espinoso, pero pienso que es
los Srs. Federativos, que al
mucho mejor que el aficionado
parecer parecen empeñados en
sepa de que va el asunto, ya que
hacerlo cada día peor, y a fe que
por lo menos sabe a qué atelo están logrando. Lo que decía,
nerse.
el hacer federativo
es de locos,
Mart
ín
Como bien saben, la palocos, locos, lo...
sada semana, informaba desde esta misma página, que
el próximo domingo d fa 7, daba
COSTA DE CALVIA 68 — CLUB
inicio la fase final para el título
PERLAS MANACOR 57
"Senior Provincial", y dada esta
informacion, porque ésto era lo
Quizás,
la precipitación
que marcaban las normas, y lo
con que tuvo que planearse el partido contra el Costa de
que hasta última hora del
Calviá, fuera a las largas, el
jueves, creía la directiva del
Club Perlas Manacor, y que
factor determinante de esta
confirmaban a este humilde
inusual derrota del Perlas, en un
partido que no fue bueno, pero
comentarista,pasadas las 11,30
h. de la noche. ¿Qué suceque si (pese a los 11 puntos
de ventaja final) fue emodió? Pues una cosa muy simple,
que el viernes se recibía una
cionante hasta los últimos
llamada telefónica, en la que
minutos en los cuales el equipo
indicaban que el partido se
local lograba escaparse en el
jugaría el domingo pasado,y
marcador.
edemas así por las buenas.
Jugaron por el Perlas:
Pregunto: Ha recibido la
L. Rosselló 6, M. Rosselló 4,
Federación, comunicado alguno
Bonet 10, Fenando, Martín 13,
que le solicitara el cambio de
Alvarez, Mateo Fiol 8, Salvador
16, Biel.
fecha?
Contesto: El Club PerPARA EL DOMINGO, EL
las Manacor, no ha mandado
SEGUNDO Y
ninguno.
DECISIVO PARTIDO
Consecuentemente: La
Federacion, ha vuelto a paPara el próximo domingo a
sarse la normativa vigente, por el
Ias 11,30 horas, está prevista la
forro de sus caprichos, por la
celebración del segundo de los
sencilla razón de que para
partidos del Play-Off final, entre
solicitar un cambio de fechas,
el Perlas y el Costa de Calviá,
tienen que mediar unas
encuentro que será dirigido por
circunstancias. 10.-Se tiene que
los Srs. Mohamend y Salvá y
solicitar por escrito, con 15
que es del todo decisivo para
días de antelación, o con
nuestros representantes, ya que
menos tiempo pero con la
de perder, tendrán que
solicitud firmada por ambos
conformarse con la segunda
contendientes. 2o.-Por motivos
plaza y por el Contrario si
de carácter grave. Que se sepa
vencen, les queda todavía la
pues, ninguna de las circuns-

CINE GOYA
Sábado 9,15
Domingo a las 3

esperanza de alzarse con la
ASI VAMOS DE
victoria final. Importante y
ENCESTADORES
trascendental el partido del
próximo domingo en la pista de
Rosselló
340
Na Capellera, donde es de
M.Rosselló
171
esperar, asista un buen número
Bonet
278
de aficionados, para apoyar a los
Fernando
182
disdpulos de Pere Serra que
238
a no dudar, lucharán lo inAlvarez
52
decible para lograr la victoria.
Mateo
92
i SUERTE!
Fiol
155
Salvador
Biel
Pastor

411
44
2

Positiva estancia de Pedro
Zozorrua en nuestra ciudad
Como es sabido, Pedro
Zorrozua, es un entrenador de
la. Nacional, que aunque naciera en Bilbao, los avatares de
Ia vida, le llevaron a fijar su residencia en Mallorca, cuidándose
en la actualidad del baloncesto base del San José. Con
motivo de la conferencia y entrenamiento que la pasada semana tuvo lugar en la pista municipal, tuve ocasión de dialogar largamente con él, tras un
intensísimo entrenamiento, a
todas luces positivo, tras una no
menos interesante conferencia.
De entre las muchas cosas de
Ias que estuvimos hablando, entresaco las que creo mas
significativas Y que son las siguientes:
En el capítulo de instaláclones, considera que en Mallorca hay pocas pistas válidas
y que están asentadas en Llucmajor, La Puebla y Alcudia,
y considera que para jugar bien
al baloncesto, es cuestión imprescindible que el piso sea de
madera o parquet.
Opina, que los entrena-

mientos básicamene tienen que
ser sobre todo amenos, progresivos, racionales, lo más
parecidos al juego normal, y que
de una u otra manera deben
de participar todos.
Dijo también, que lamentablemente, el baloncesto
español fuera de los grandes
núcleos, es más bien un 90
o/o d eilusión y un diez de calidad.
De la operación altura opina, que en sus inicios funcionó,
por ello no comprende el porqué se dejó arrinconado, si bien
es verdad que ha vuelto a iniciarse. Y en cuanto a la manera de
formar un gran club, considera
que es básico el realizar un
gran trabajo con jugadores
que tengan unas especiales condiciones para el baloncesto.
Dijo también, que a los
que pretendan ser algo en baloncesto, sólo tienen un camino, y que éste es sin duda alguna, el trabajar mas y más
y más, y hacerlo sin concesiones.

INMOBILIARIA

ARCAS MARTI

c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54

FUGA DEL BRONX
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* Vendo solar en carretera Manacor - MA. 24 mts.
fachada. Mucho volúmen edificable.

/

/6\ /41is,

MARISA MELL

¡QUE NOCHE, MUCHACHOS!

* Vendo planta baja en Porto Cristo. Con derecho a
vuelo y cochera.

*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Manacor y S'Illot, diferentes calidades y precios.

Torneig Penyes Bàsquet 87

Xarop - Sa Mora, guanyador del Torneig 87
SISENA JORNADA PLAY OFF
GRUP A-1

MAXIM ANOTADOR

Joyería Manacor 53 - Renault Manacor 73
Xarop Sa Mora 68 - Tai Tenis 58

1.-Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrie)) 743

Xarop Sa Mora
Tai Tenis
Renault Manacor
Joyería Manacor
Gremlins Son Carrió

8
8
8
8
8

7
6
6
2
1

1
3
3
6
7

516
547
509
361
356

419
433
437
487
513

15
13
13
10
9

GRUP A-3
Mòdul O - Fe y Bar Masvi 2 (no presentat Mòdul)
Xauxa 55 - Mòdul 41
Seat Manacor 47 - Fe y Bar Masvi 69
Xauxa
Fe y Bar Masvi
Seat Manacor
Mòdul

6
6
6
6

5
3
3
1

1
3
3
5

332
301
367
181

293
286
370
232

•

11
9
9
7

GRUP A -3
La Estrella S'Estel 65 - Vespa Cavaliers 56
Masters 60 - Bar Ca N'Andreu 42
Bar, Ca N'Andreu 0 - Vespa Cavaliers 2 (no presentat
Bar Ca N'Andreu)
Masters
La Estrella S'Estel
Vespa Cavaliers
Bar Ca N'Andreu

6
6
6
6

4
4
3
1

3
2
3
5

313
353
211
211

291
311
228
258

2.-Antonio Tauler (Tai Teni s) 688
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 525
4.-Juan M. Cifo (La Estrella S'Estel) 483
5.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 481
6.-Onofre Ferrer R. (Xarop
Sa Mora) 459
7.-Antonio Puigrós (Tai Tanis)
420
8.-Mateo Oliver (Masters) 393
9.-Sebastián
Riera
(Xauxa)
390
10.-Gaspar
Fiol
(Renault
Manacor) 364
11.-Pedro Bauzá (Seat Manacor) 364
12.-Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi) 331
13.-Pedro Sureda (Seat Manacor) 329
14.-Bernardo
Pastor
(Seat
Manacor) 328
15.-Sebastián
Botellas
(Renault Manacor) 312

16.-Juan
Sitges(Joyería
Manacor) 306
17.-miguel
A.
Pascual
R.
(Renault Manacor) 303
18.-Daniel
Verd
(Xauxa)
300
19.-Jaime
Febrer
(Gremlins
Son Carrie)) 296
20.-Onofre Pol (Xarop Sa
Mora) 288
TIRS DE 3 PUNTS

1.-Mateo Oliver (Masters) 62
2.-Antonio
(Fe
y
Tauler
Bar Masvi) 44
3.-Pedro Bauzá (Seat Manacor) 39
4.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 35
5.-Pedro Sureda (Seat Manacor) 31
6.-Juan M.Cifo (La Estrella
S'Estel) 28
7.-Joaqu (n Navarro (Masters)
26
8.-Antonio
(Masters)
Jaén
18
9.-Juan Pico (Joyer(a Manacor) 17
10.-Juan
Fons
(La Estrella
S'Estel) 17

10
10
9
7

Atletismo

II Diada Primavera 87
El domingo pasado se celebró en el Polígono de Levante la segunda diada primavera 87 organizada por el
PSM, esta prueba se organizó el año pasado por el tiempo de las elecciones y todo el mundo vió el oportunismo
Je las fechas, pero este año han vuelto a organizar la Diada y parece que va a tener continuidad, la cuestión de
os premios muy buena, pues aparte de camiseta y unos trofeos recordatorios todo lo demás era en vales
:.anjeables por material deportivo, cosa que todos los atletas agredecen, más que el clásico trofeo.
De buena mañana el ambiente y el tiempo eran buenos para la práctica del Atletismo, poco a poco se fueron
los atletas que al final fueron bastante numerosos.

Benjamines Femenino
1.-M Antonia Oliver
Benjamines masculinos
1.-Karim Ghabie
Alevin femenino
1.-Estibaliz Camacho
Alevin masculino
1.-Jesús Diego Martínez

Infantil femenino
1.-Isabel Delgado

Promesas femenino
1.-Josefina Hisado

Infantil masculino
1.-Emilio Capote

Senior femenino
1.-Antonia Caldentey
2.-Felisa Lópe»
3.-Francisca Rosselló

Cadete masculino
1.-Dolores Marl

Junior masculino
1.-Antonio Perm
2.-Fco. Carmona
3.-Jhoni Curig lai

Senior masculino
1.-Mateo Domíguez;34,14
2.-Toni Riera; 34,45
3.-Gerrado Radó; 35,45
4.-Fco. Martínez; 35,57

5.-José Muñoz; 36,02
Por equipos
1.-C.A. Hermes
2.-C. Yama Manacor
3.-C.Fidipides

Esports Fires i Festes de Primavera
Aquest cap de setmana ha estat
un cap de setmana dedicat a l'esport. Les fires i Festes s'han acabades, però hem de dir, que l'esport ha estat un dels protagonistes
de les mateixes.
PESCA ESPORTIVA
Divendres dia 29, es celebrà el
Torneig de pesca esportiva de
canya, pels associats a la Tercera
Edat de Manacor i Comarca. La
participació va ser bona, haventse organitzat amb la col.laboració
de l'ATE. de Manacor i comarca.
BALON TIRO
També es celebrà una jornada
de «Balón tiro» el mateix 29 de
maig. Una jornada organitzada
perl Comité Comarcal de l'Esport
Escolar de Manacor. Hi participaren les escoles de Manacor i Comarca.

cor.

CARRERES DE CAVALLS

FESTIVAL DE GIMNASTICA

Les carreres de cavalls varen
ser les protagonistes de dissabte
dia 30, d'aquestes, especialment
del Premi Fires i Festes us en parlarem més extensament a la pégina d'hípiques.

Com cada any, també es celebrà dissabte passat, el III Festival
de Gimnàstica Rítmica i esportiva,
organitzat pel Dojo Muratore. Festival que va ser tan interessant
com en anys anteriors , i que
compté amb bona assistència de
públic.

CLASSIFICACIONS

JUDO

40-45 kg. 1.-Esteban Sánchez
(D. Muratore)
2.-Carme Llodrá (D.Muratore)

TENIS DE TAULA
També es celebrà el campionat
de tenis de taula, per a la Tercera
Edat, amb l 'entrega dels trofeus.

Es celebrd el Ville Trofeu Robert Mu ratore.
Campionat organitzat per les
Aules de la Tercera Edat de Mana-

També organitzat pel Dojo Mu-

La gimnàstica fou la protagonista del 111 Festival.

ratore, es celebrà diumenge el dematí, el V1116 Trofeu de Judo Infantil i juvenil Robert Muratore. La participació també fou nombrosa.

Nascuts a l'any 75
-40 kg. 1.-Francisco Llull (D. Muratore)
2.-Guillem Rosselló (D. Muratore)
3.-Antònia Gardas (D. Muratore)

3.-Guillem Rigo (D. Muratore Porreres)
-45 kg. 1.-Manolo Reyes (Kodokan)
2.-Joan Torres (E. D. Manes)
3.-Joan Ballester (D. Muratore)
Nascuts a l'any 74
Cerron
kg.
1.-Carlos
-40
(D.Kodokan)
2.-Guillem Bosch (D. Muratore)
3.-Joan Adrover (D. Muratore Sant
Llorenç)
40-46 kg. 1.-Ramon Clemente (D.
Kodokan)
2. -Llorenç Mas (D. Muratore)
3.-Diego López (D. Muratore)
+46 kg. 1.-Joan Vidal (D.Muratore)
2.-Lorenzo Reus (E.D.Mahes)
3.-Marilen Domenge (D. Kodokan)

El trial Indor, tot un espectacle:

Nascuts a l'any 73
1.-David Oliver (D. Muratore)
2.-Alfrdo Bagur (D.Kodokan)
Borja
Buades
3.-Francisco
(D.Kodokan)

Dieguez
1.-Javier
kg.
+56
(D.Kodokan)
2.-Martín Ferrer (D.Kodokan)
Cereceda
3.-Francisco
(D.Muratore)

1.-Guillem
Bauza
kg.
48-56
(D.Muratore)
2.-Toni Ribas (D.Kodokan)
3.-Angel Remirez (D.Kodokan)

Nascuts als anys 71-72
Amengual
1.-Juan
kg.
-55
(E.d.Maries)
2.-Eduardo Miró (D. Kodokan)

55-61 kg. 1.-Francisco Gardas
(Llucmajor)
2.-Gabriel Gardas (Llucmajor)
3.-Miquel Gardas (D.Muratore)
+61
kg.
1.-Francisco
Miró
(E.D.Maries)
2.-José
Rodríguez
Manuel
(D.Muratore)
3.-Tomeu Mercadal (Llucmajor)

Open
1.-Juan Amengual (E.D.Mafies)
2.-Javier Dieguez (D.Kodokan)
3.-Miquel Garcías (D.Muratore)
3.-Tomeu Mercadal (Llucmajor)
FIRA DEL CAVALL
La Fira, organitzada pel Centre
Eqüestre Son crespí, va ser tan
Ilu'ida com en anys anteriors agradant al públic assistent.

TRIAL IN DOR
Se'ns dubte un dels aconteixements esportius de les Fires i Festes ha estat el Trial lndor, del qual
us oferim imatges. Una mostra espectacular.
Fotos: Pep Blau
La fira del cavall compta amb participado popular.

GALERIAS

CALDENTEY

Tel. 55 05 35
MANACOR

BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser

Sopar de companyerisme al Tripoli

Les cuineres feren bons plats que
agradaren als assistents.

Es respirava un bon ambient.

Com cada any, els del bar Tripoli
es reuniren per a celebrar un sopar
de companyerisme. Un sopar d'allò
més bo, per a celebrar el partit de
futbol d'enguany. Aquí teniu les
imatges del bon ambient que es respirava divendres passat al Tripoli.
Fotos: Pep Blau
La participació al sopar fou nombro sa.

Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion

Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****

BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
ri

—

JULIO
ES. 21CIALIDP.D EN PIELES
MANTAS — EDREDONES — TRAJES — VESTIDOS, ETC.

SISTEMAS DE LIMPIEZA COMPUTERIZADOS
Vía Portugal, 19

Tel. 55 55 73

Manacor

Programa de siete carreras para el sábado

Premio Seat-Audi-Volkswagen
Sobre la distancia de 2.600 metros se correrán siete de las ocho
carreras que presenta el programa
previsto para la tarde de mañana,
sábado y la restante lo hará sobre
los 2.100 metros y corresponde al
Premio Seat - Audi - Volkswagen,
dotado con 25.000 ptas. en premios para caballos de categoría
estelar.
Dará comienzo la reunión, como
ya ocurrió el pasado sábdo, a las
cinco de la tarde con la carrera correspondiente a la categoría de
Fomento, con ocho participantes.
Landaburu, Leo y Lanzarina, son
los caballos que mayor número de
victorias han conseguido dentro
del lote, por lo que son favoritos en
esta ocasión.
Con siete nacionales de categoría intermedia se dará la salida a la
segunda, donde Fulminant sale
como máximo candidato al triunfo,
si bien la yegua Junita, de tener
una actuación buena, puede arrebatarle la primera plaza.
Joly Grandchamp, Jofaina SM y
Jass Band son tres de los posibles
vencedores de la tercera carrera
dentro de un grupo de diez inscritos en los que cualquiera puede
constituir la sorpresa.
Nueve son también los participantes de la cuarta carrera, con
salida tras autostart y buena probabilidad para Fophi, Fort Mora o
Jisba, que son los más destacados
del grupo.
Buena composición la de la
quinta carrera, premio Seat - Audi Volkswagen, donde de los diez
participantes tenemos a ocho importados y dos nacionales, Cartumach y Huracán Quito, que vemos
con pocas opciones, principalmente en el segundo, que sale con
los mismos metros de hándicap
que caballos de la talla de Karanino y kaolin Pelo, el primero favorito
para el triunfo juntamente con los
compañeros de cuadra Gamin d'lsigny y Lido de Fleuriais. En el primer elástico tenemos a Gus, caballo que ya lleva dos victorias consecutivas en las pasadas reuniones.
Para nacionales de primera categoría e importados de segunda
está reservada la penúltima carrera del día, con la reaparición de
Zyan Power, un caballo especta-

ZULIMA SM, una buena yegua en el hipodromo de Manacor

cular que corre ya de forma poco
habitual pero que aprovecha bien
Ias temporadas en que participa
en competición. Su compañera de
generación Zulima SM, es una de
Ias más serias aspirantes al triunfo, tras una temporada colmada de
éxitos. Entre el resto del grupo
mencionar a caballos como Escarcha, Hara, Drives Twist o Fille de
France, que todos pueden poner
en serios aprietos a Zullima, y conseguir la victoria cualquiera de
ellos.
Para finalizar la reunión nuevamente son diez productos nacionales que tomarán la salida. Figura Mora, tras sus dos buenas actuaciones anteriores, Buggs
Bunny SF, que parece haber recobrado algo su forma, Jeanette y

Boy SM, son cuatro de los posibles
componentes del trio vencedor,
aunque ello quiera desmerecer al
resto de componentes, algunos
con alguna probabilidad de colocación.
-

PROXIMA REUNION
La próxima reunión prevista en
el recinto manacorense es para el
sábado 13 de junio, con distancia
de 2.400 metros y premio Especial
Electro Hidráulica para caballos
nacionales de primera categoría,
con 40.000 ptas. en premios y trofeo al primer clasificado. Esta carrera está reservada solamente
para socios de la Cooperativa Trot
y Real Sociedad Hípica de Mallorca.

Política esportiva de C.D.I.
JOAN VICENÇ ACUÑAS

Joan Vicenç Acuitas, 29 anys, casat ¡pare d'una filla, és la persona que
proposam per a la Delegació d'Esports. Lligat al man de l'esport des de la
seva infancia, en Joan Vicenç compta a més amb una llarga experiència
sindicalista i is membre d'una important entitat cultural manacorina. Com
a esportista ha jugat en diversos equips de futbol -O limpie, C.D. Manacor,
Arta, Montuïri i Felanitx- i ha entrenat el Porto Cristo a la darrera temporada. Com a sindicalista, als 17 anys va ser Delegat Juvenil de CC.00. a la
Comarca de Manacor, i posteriorment President del Comité d'Empresa de
Perles Manacor pel mateix sindicat. Actualment is el director d'un
col.lectiu que ha manta t la primera emisora de radio de Manacor.

No crec revelar res de nou si dic que en el nostre Municipi no existeix cap
tipus d' infraestructura esportiva, com tampoc existeix cap coordinació entre
les entitats esportives que tenim a Manacor, ni cap Opus de plani ficació que
permeti la promoció de l'esport en els centres escolars i entre els ciutadans,
sense distinció de classes, sexes i edats. A tot això hi hem d'afegir que les
gestions realitzades per a la construcció del tan desitjat poliesportiu han estat
nefastes: eis resultats canten.
I es que la Delegació d'Esports del nostre Ajuntament mai no ha estat gestionada per persones relacionades amb la matéria, sint5 que senzillament per
motius politics s'han vist obligats a ocupar-se d'una area totalment desconeguda per a ells. Aix() fa que la política seguida sigui totalment negativa, com
ho demostra cl deastre que, en matéria esportiva, existeix actualment a Manacor.
C.D.I. ofereix als infants que desitgcn imitar els seus idols, als adults que
voldrien omplir les seves hores d'esplai practicant algun esport sense posar
en peril la seva integritat física, i a tots nosaltres els esportistes en general,
l'oportunitat de canviar radicalment la política esportiva del nostre Ajuntament, deixant tot all?) que afecta l'esport en mans de persones que hi entenen
i que el viuen en la seva maxima intensitat. Només així sera possible realitzar
un treball positiu per a l'esport.

Bricosegur Es Cos

—

BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor

i

Partim d'un principi basic: l'objectiu principal d'un ajuntament és oferir
les millors condicions de vida possibles, i l'esport es un dels millors mitjans
per a aconseguir-ho.
En Matéria esportiva podem diferenciar tres grans àrees d'acció municipal:
P.- L'ESPORT EDUCATIU, FORMATIU: (el consideram de primera necessitat)
-S'han de planificar les activitats d'educació Mica, oferint informació i
orientació per edats, en les escoles, centres d'Ensenyances Mitjanes, etc.
-Dotar tant les escoles com les instal.lacions esportives públiques de personal titulat en educació física i esports.
-La coordinació de l'educació física local comporta un alicient de segon
ordre: preparar, per a edats posteriors, gent amb possibilitats atlètiques i
competitives.
2'.- L'ESPORT EN EL TEMPS LLIURE: (complementari)
-Es en aquest apartat on la gran necessitat d'instal.lacions en el Municipi
es fa palesa, per la qual cosa consider molt important la creació d'un Patronat
Municipal de l'Esport, el qual estaria format per Ilicenciats en Educació Física i per persones de les diferents arms esportives de la nostra ciutat, que garantirien la iguali tat d' oportuni tats en tots els esports.
-El Patronat supervisaria l'organització de les diferents activitats, amb la
finalitat de coordinar l'ús i explotació de les instal lacions.
-El Patronat prendria el compromis de fer realitat alit) que mes desitjam
tots els esportistes: tenir instal.lacions per a la practica del nostre esport predilecte.
3'.- L'ESPORT COMPETITIU, FEDERAT:
En diferenciam clarament dos tipus:
-L'Esport Base, (formatiu de I 'especialitat esportiva).
-L'Esport de Rendiment, (majors de 18 anys).
S'ha de fomentar l'esport base mitjançant les ajudes als clubs que amb el
seu esforç duen a terme una extraordinaria tasca de formació de futurs atletes.
S'ha de posar a disposició de totes les entitats esportives sense excepcions
Ilicenciats en Educació Física, a mes d'un Gabinet d'Assessorament del Patronat Municipal de l'Esport sobre dietética, medicina esportiva, etc.
Pei que fa a l'esport de rendiment, entenem que, pel simple fet de constituir un espectacle, ha de subsistir pets seus propis mitjans. Aix?) no obstant,
resulta evident que l'Ajuntament té l'obligació °moral de recolzar i incentivar competicions representatives de la nostra ciutat (tomejos, trofeus,
col.loquisesportius,ajudes propagandistiques,foment de l'esportivitat, etc.).
Aquests són, en línees generals, els principals punts de treball que la
C.D.I. i jo com a candidat a regidor consideram necessaris per a una millor
política esportiva, en benefici de tots.

VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
Informes: C/. Nueva, 37-2

SE NECESITA
ALMACENISTA
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLAMIENTOS

Que sepa escribir a máquina
y nociones de contabilidad
SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
Dedicación absoluta
In formes: Por escrito incluyendo
referencias al apartado 260 de Manacor

Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Ambulàncies
Ts,línica Municipal
Jrgències
Ambulatori
Mèdica Manacor
Asepeyo
Mútua Balear

55 40 75/20 03
55 00
55 23
55 23
55 02
55 43 11/55 43
55 19

Bombers
Policia Municipal
Policia Nacional
Comisaria de Policia
Guardia Civil
Guardia Civil (Porto Cristo)

55
55
55
55
55

00
00
00
16
01

62
50
93
93
10
50
50

Grues Sangar
Grues (Son Servera)
Grues Son Maciá

55 45 06
55 03 44/55 29 64
55 44 01
58 56 80

55 27 58/55 30 65/55 45 66
55 39 30
Aguas Manacor
55 15 38
Aguas Son Tovell
55 41 11
Gesa
55 07 30/55 24 91
Aumasa
Limpiezas Urbanas
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A. ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
57 01 68
Oficina Turisme P.Cristo
Ajuntament Ma nacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
56 90 03
56 70 02
Ajuntament Son Servera
55 01 19/55 07 25
Jutjats
55 27 12/5527 16
Contribucions
Delegació d'Hisenda de Manacor
55 35 11/55 34 01
55 18 88
Taxis Manacor
57 02 20
Taxis Porto Cristo
57 06 61
Taxis S'Illot
57 32 72
Taxis Cales de Mallorca
57 32 41
Taxis Cala Murada
55 09 83
Dolors
55 01 50
Convent
55 10 90
Grist Rei
55 02 44
Son Macià
57 07 28
Porto Cristo (Carme)
56 94 13
Son Carrie)
56 90 21
Sant Llorenç

ESTANCOS
Dia 7 - Estanco nbm. 6 Avd. Es Torrent •
METGES
Dr.
HORA
DIA
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (domicilio)

(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.

Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mariana del dia siguiente, el médico de turno es el de urgencias.

80
63
44
50
22

57 03 22

Grues Manacor
Grues Pou Vaguer

Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lliteras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubí - M. Amer

Dia 6 - Ldo. Pérez - Carrer Nou
Dia 7 - Ldo. Planas - Pl. Abrevadero
Dia 8 - Ldo. L. Ladaria - C/. Major
Dia 9 - Ldo. Riera Servera - Sa Bassa
Dia 10 - Ldo. Muntaner - Salv Juan.
Dia 11 - Ldo. P. Ladaria C/. Bosch
Dia 12 - Ldo. Llull - Na Camel.la
Dia 13- Ldo. Llodr - Joan Segura

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies feiners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (dimecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (festius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
(fei8
-C.Millor;
6,45;
Manacor
14,45;
12,15(dilluns);
ners);11,15;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (diIluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Festius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
14,35;
7,35;
Capdepera-Manacor;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (dilluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.

S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
18,10.Festius; 9;
Manacor-Inca; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dissabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissabtes, diumenges, festius).

MISSES
FEINERS
Matt
7,45.-Fartaritx (tretdels dissabtes), franciscanes
8.-N. S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes), Nor,
pilai.
8,15.-Fartaritx (nomes dissabtes).
8,30.-M. Benedictines.
12.-Convent.
Horabaixa
19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Odors, Grist Rei, Son Cardó.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartaritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.00lors
8,30.-CristRei, Fartaritz
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-NS. Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia

Inauguración dia e Juni
alas 6 de la tarde.

SON SERVERA

PORTO CATO

PUNTA DE NAMEL„,

CUINA MALLORQUINA

Sa Coma

El nostre dibuixant ha comès set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?

O LIMAFERNICOAMBA
L ECEDIKBOLL IL ARO
U NCRELDUITOFDEBI
O ANF I TEL IL ANAREN
TT ISOROLL INGRLOS
I AROMAOIRKNOUL IA
P GAGADACIAMMLIBO
E ARNNOFIRSANLEOL
RREASTOANREDIALK
TACDISXOBILEMATU
S SINOMULGOSFGET I
E RLAMBRETIRISIES
U LBFROODMARIGENT
S IR T AKMIGIL INOC I
O LVIDIEOUAMENOÇQ
FRACSERGOMINALRO

aquesta sopa de lletres hi ha amarats 15 sinònims de renou. Provau de
robar-los a tots tenint en compte que
)ocien estar escrits de dalt abaix, de
Ereta a esquerra i viceversa, i també
?.n diagonal.
.

SE NECESITA
JOVEN PARA TRABAJO
EN BAR
In formes: Tel. 55 00 04

DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Se ven solar amb cotxeria - Camí de Ses Pedreres.
Tel. 55 39 27 - 55 00 96.
Ca' n Pistola.
Casa de campo acondicionada. Zona Son Galiana - 2,5 Km. con árboles
frutales , agua y luz. Tel. 55
21 47
Venc Wolswagen Golf
GTI AM Nou. Tel. 55 47 70
Venc una gulterra elèctrica en bon estat. Maria
Arirang. Preu 25.000 pts.
Tel. 55 09 72
Vendo tabla de Windsurfing Marca HY FLY - Informes 55 48 05
Vendo traje de caza
submarina marca Spirotecnic, de 7 mm. Talla 3,
como nuevo. Tel. 55 48 05
Vendo dos escopetas
de caza submarina de
aire comprimido y de
elástico. Tel. 55 48 05
Es venen dues gultarres.
Acústiques. Noves. Tel. 55
47 50.
Se vende R-6 accidentado. Motor Impecable.
Radio. Carrocería inservible. Tel. 55 39 51.
Vendo: colchón 135
cm. Pikolín, somier láminas
madera; lavadora Jata,
Armarios pino dorm. niño;
Bomba eléctrica sumergible, estufa eléctrica. Ver
en c/José López 66 Manacorde 9 a 5 tarde.
Se vende Dyane 6 PM H. Tel. 55 14 06 (horas oficina) 55 20 32 (noches).
Se vende antiguo almacén 230 m2, en c/
Muntaner n. 39. Precio
15.000.000 pts. Informes Sr.
Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y competición) perfecto estado. Tel. 55 18 17:
preguntar por Juan.

Gran ocasión. Tractor
BJR 35 HP dirección hidráulica aperos, bisurco
automático, cultivador 7
brazos, pala frontal estiercol y tierra. Vealo en Garaje Morey. Silencio, 56 Tel. 55 04 76.
Planta baja Porto Cristo.Techo libre. Tel. 55 35
10.
Seat 131 Supermirafiori diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06

PM-0. Informes. Tel. 55 02
22

horas. A ser posible expo
ta.

COMPR

Se necesita trabajo. Cue
quiera, 27 años. Tel. 57 1
29.

Compro Cinta transportadora. Informes tel. 55 27
50,de 8a 14h.

Se necesitan mujeres Ir
ciadas en trabajos cor
fección. Tel. 55 29 15

Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Teléfono 55 03 28.

Se necesita operari
para trabajo en carpinti
ría. Tel. 55 13 08.

LLOGUERS

Se busca licenciado e
informática. Tel. 55 25 2',
lunes y miércoles a pad
de las 4.

Vespa 74 seminova. PMU. Preu a convenir. Tel. 57
08 18

Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28
88 - 55 05 33.

Casa en Porto crlsto, 100
m2.
Completamente
amueblada.
Precio:
6.020.0(X) . Informes: 55 44
68 horas oficina.

Alquilaría local en Manacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.

Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa
Porto
Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios. Posibilidad despacho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso on Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 .13 71. Sr.
Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. Informes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Seminuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PMH. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel

Piso o casa para alquilar, sin muebles. Tel. 72 19
58.

Busco trabajo para
luquera con experiencl
Informes: C/. Cirer y Pon
26.
Chica de 22 años col
estudios de Informática
mecanografía busca tre
bajo. Informes: tel. 55 3

44.
Alquilaría piso o habitación en Manacor. Urgente. Tel. 55 12 62 - Preguntar
por Mar.
Se alquila local comercial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). Informes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para alquilar. Tel. 55 31 13.

DEMANDES
Empresa hotelera en
Cala d' Or necesita personal para bar, restaurante
y recepción. Con experiencia. Tel. 65 73 89.
Se necesita joven para
trabajo en bar. Informes
teléfono 55 00 04
Busco trabajo, chica 19
años, con le de BUP y Mecanografía. Tel. 55 30 02.
Se necesita joven de
edad comprendida entre
22-30 años, con dominio
de inglés y conocimientos
de alemán, para tienda
zona turística. Información
en tel. 52 61 36 de 20 a 23

Se necesita chica pari
hacer teatro. Informes: Te
55 33 44.
Somos dos chicas y bu:
camos trabajo. Tel. 55 3
23
Se necesita trabajo. Te
55 38 23.

DIVERSOS
Préstamos rápidos. P
sonales e hipotecar
Tel. 55 34 37.
Classes de repels de fil
sofia, 3 BUP i COU. Estu
diant quart de Filosifia. Tel
55 08 18
Curs d' angles a Pork
Cristo aquest esfiu. Profes
sor angles, matricules du
rant juny, curs començe
dia 1 de Juliol. Teléfor
Ben. 55 42 41.
Curs d' angles a Pork
Cristo aquest estiu. Profes
sor Angles. Matricules du
rant juny. El curs comencc
dial de juliol. Tel. 55 42 41
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Maclò Bladera, també, té el seu programa
electoral
Totd'una que Na Durina va
saber que la seva amiga volia presentar, com els politics, el seu programa electoral, encarant-se amb
ella, li entimà:
-Es què voleu a ser Batle,
també, MadO Bladera?
-No re-mumerets!, no vull ser
Batle, jo!
-Id& per què deis que teniu un
programa electoral,
-Foi! Perqué tothom té un programa electoral o de govern. T'has
fixat quants de programes electorals naveguen?
-Res. Res. Digau, digau.
-Escolta, idO.
Oficines.- Despatxar tots els empleats de l'Ajuntament i que cada
un dels ciutadans s'arregli els seus
papers, per fer més via.
Urbanisme.- Envers de donar permisos de construcció, donar
«vales» per comprar el material al
magatzem de La Sala, per controlar qui fa obra i on la fa. Per a fora
vila, no vendre ni cantons ni bloquets ni uralita. Només pedres i
teules.
Circulació.- Privar els cotxes d'anar per dins el poble i que tothom
vagi a peu o en bicicleta, com els
turistes de Cala Millor.
Pla General. Oblidar-lo, tanmateix
no serveix per res i és precis llevar
papers. Del seu, cadascú, n'ha de
fer el que vol.
Serveis socials.- Que cadascú
tapi els clots de davant ca seva, si
no vol bassiots.
Turisme.- Als estrangers, just arri-

bar, mirar-los sa bossa i si no la
duen plena, tornar-los embarcar; i
privar als manacorins anar a poble
extern perquè no els hi puguin fer
contar el que passa per Manacor i
així no empegueir-mos.
Cultura.- Amb això seria molt severa. A tots els obligaria saber la
taula de multiplicar, almenys, i a
Ilegir «El Faro Balear» perquè es
culturitzassin de debo.
Sanitat.- Autoritzar a les botigues
a vendre cot& benes i xeringues
per injeccións i als Metges, de
casa en casa, com abans.
Tercera Edat.- Que no els molestin per les llibretes d'estalvis i que
no els facin tant de cas cercant el
vot.
Planificació familiar.- Regalar
taps, i millor si fossin de rosca.
Atur.- Doblar, amb joves, les empreses, per rellevar els veils quan
aquests estassin cansats i a s'hora

d'es berenar.
Jovintut. Aturar-los s'ull del créixer perquè mai tornin veils.
-Prou, Mad() Bladera, prou -li
digué Na Durina. I, els Concejals i
al Batle, com pensau fer-ho?
-Mira. Que els Concejals en vers
de cobrar que paguin i així veurem
si, de debo, hi ha tanat comandera.
I que el Batle, fos un home panxarrut, amb capell i gaiato i un ca de
bou fermat a su-ran per acabussar-lo quan la gent es desmana.
-No en som, —digué Na Dunna— pert vos propós un negoci.
-Dig u6s.
-Crec que seria millor montar un
«garito» per vendre vots per altri. A
darrera hora, per aconseguir una
majoria, els vots se paguen cars.
-Així i tot, cal un Iletrero que
diga:
«Vota a Made) Bladera»
Que carai!!!
,
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MUY CERCA
DE CASA

OFERTA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 1987
ALIMENTACIÓN
.81
Aceitunas rellenas SILU, 450 g
Sardina en aceite PALACIO DE ORIENTE,
OL-120
81
147
Espárragos BAJAMAR, Fiesta
122
Chocolate SUCHARD Milka-150
.502
Jamón cocido 1 . CEMI (trozo)
.855
Queso Mahón QUINTANA (trozo)
.54
Aceituna ALISA cf hueso y s/hueso
399
NESCAFE Descafeinado 100 g
75
Galletas PRINCIPE 180 g
225
Atfm claro en aceite ISABEL, Pack-3 U
1

BEBIDAS
Cerveza DAB, lata
Cognac MARTELL (3 estrellas)
Vino BACH (Todos tipos)
Whisky GLEN GARRI 11
Ginebra RIVES 11

65
2.358
296
745
445

LIMPIEZA
,ejia CONEJO 21
RIEL E-1, 225 g
LJAX PINO 11
)etergente PUNTO MATIC, 6 unidades
4IstolVAJILLAS 1,51

85
87
135
65
135

PERFUMERÍA
Gel TULIPAN Negro 1.000 c.c
Jabón liquido dermo NELIA 1.000 c.c.
AUSONIA elásticos 20 u

239
293
324

Escort RS -

(,./76

-

132 c.v. De 0 a WO en 8.7
•
•

•
•

Velocidad máxima: 206 km/h.
Motor 1.6 1 , 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret
con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con
microprocesador.
Sistema frenos antibloqueo, tracción delantera con
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera
y neumáticos de perfil bajo, de serie.
Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo

disponible.

10 11700 ptas.

Incluido IVA y transporte.

Pruébelo en su Concesionario Fort
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan.
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Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor
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