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L'Ajuntament no ha de ser un
Parlament
Les actuacions de cens politics del denominat «Pacte de Progrés» i d'alguns
de l'oposició estan convertint les sessions municipals —i el mal no és nou, ja
que ve d'antic a Manacor— en unes reunions i discussions de care, de pati de
col.legi o de carrer; tot menys reunions plenàries d'un ajuntament.
Al darrer pie, dimarts passat, es va tomar a la retòrica, a les paraules buides i
desconegudes de la realitat del nostre poble. Per exemple, l'ex-batte Homar afirmant que l'actual havia usurpat el poder a AP, demanant-li si havia duit camia
blava i acusant de prepoténcia al Sr. Barrull pel temps en que està a l'oposició
—am_ mala d'explicar, per cert, ja que la prepotència es sol tenir des del
poder— i Ilavors el Batle Llu11 retreguent frases antigues del Sr. Homar o els
quaranta anys que la dreta havia «usurpat el poder antidemocràtic»...
Però tot això, qué ens importa als ciutadans, més preocupants pels clots dels
carrers o la manca de cultura que per la blavor de les camies del Bade en anys
passats? .
L'Ajuntament no és un lloc de conversa, ni de debat ni molt menys d'exercicis dialèctics trivials; no és tampoc un lloc on es fan lleis —ho és un parlament—.
L'Ajuntament és, més aviat, un orgue per a millorar la qualitat de vida dels
ciutadans del municipi, mitjançant un bon repartiment del pressupost.
Ja fa aeiys que molts dels nostres politics s'obliden de la realitat diària del nostre poble, i treballen, sobretot a les sessions plenàries on hi assisteix la premsa i
hi te cabuda el públic, cara a la galeria, mirant de cosa d'ull l'efecte de les seves
paraules entre la gent assistent.
La tasca d'un ajuntament és molt més senzilla del que alguns politics ens
volen fer creure, enc que sia difícil sempre aplicar la senzillesa a la política.
Aquí no s'han de fer heis, sinó que s'ha de gestionar. S'ha de fer un pressupost
coherent amb les necessitats i possibilitats del poble i Ilavors aplicar degudament les partides corresponents, fent-ne un seguiment periòdic i sistemàtic.
Ocupats en assumptes intrascendents, els politics sovint deixen de preocuparse, per les coses que sí afecten, i ben directament, als ciutadans.
A la majoria de la gent del poble li agradaria molt més sentir parlar de temes
concrets i tangibles, que si ens afecten, que de nimietats que no condueixen a res
positiu. D'aquesta manera no és estrany que parlant sobre la camisa del baile o
dels quaranta anys d'antidemocrAcia a tots els passas per alt felicitar oficialment
a un manacorí que ha estat distingit per la Generalitat amb el Premi a la millor
obra de narrativa catalana.
Així les coses, no és tampoc d'estranyar que la gent dubti de l'efectivitat dels
seus politics i passi, cada dia més, de l'activitat d'aquests demagogs que han
equivocat, sens dubte, el Hoc de trobada.

Si a tu coche ya le pesan los años... si ya no
tiene arreglo ni a empujón limpio..., traénoslo.
Conseguirás mucho por él.

para que cambies tu viejo coche por un Málaga,
o 100.000 Nas. para un Ibiza o una Terra,
o 75.000 Nas. para un Marbella.
Pásate por cualquiera de nuestros
concesionarios y verás que tu nuevo Seat no
pasará un día más sin que sea tuyo.

RENUE VATE CON SEAT.
Sólo hasta el 31 de Mayo.
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Josep Giner és el nou President

LLorenç Mas deixa la presidència del Comité
Local del CDS
S.Carbonell
El fins fa pocs dies President del Comité Local del CDS, Llorenç Mas, ha
deixat el seu càrrec, no presentantse a la reelecció, segons el nou President Josep Giner, «perquè té
molta feina al Comité InsuIar».Dimecres passat es presentà a
un bar de la nostra ciutat, la composició del nou Comité Local, presidit,
com deiem en un principi, per Josep
Giner, essent els vocals Antoni
Riera, Antonio Fernández, Francisca Forteza, Joan Galmés, Inmaculada Porte, Antoni Diaz, Guillem Llull,
Belen Domínguez, Gabriel Roca,
Llorenç Juan.
Josep Giner, després d'un bon
sopar, explicà que s'havia convidat
a la premsa per a que conegués
aquest nou comité. Va dir Giner, que
serà l'any qui ve, «l'any del CDS tot
afegint que a Manacor els hi manca
fer molta feina, « només hem començat a fer partit, abans el CDS no
havia fet quasi res, i hem de reconèixer que resta moita fer».
El nou president del CDS, es mostrà partidari, de seguir d'aprop la
tasca que fan els representants del
grup a l'Ajuntament, però, de dedicar-se més a fer política «el que
hem de fer és partit, treballar amb
illussió»per a continuar dient amb tg
optimista,que «el CDS governarà
Espanya, el nostre President, serà
el proper President del Govern».
Acabà la seva intervenció Josep
Giner tot dient que « el que hem de
fer, és fer feina per a Manacor».
,,

Generals, J.M.Francía, va comentar
a la Comissió de Govern de divendres dia 29, que les obres estaven a
punt de començar, però que el pressupost pujarà 400.000 ptes. més del
previst, la qual cosa vol dir, que asfaltar el camí costarà un milió de
ptes.

URBANITZACOPASSEIG
FERROCARRIL

Josep Giner, nou President del

CDS a Manacor
que ella dirigeix, s'han fet ja mil carnets per a la tercera edat, i s'han
despatxat quinze mil billets. De moment s'han comenat nous carnets a
la imprenta, i nous billets per utilitzar
el bus.
DOMINGO CRUZ PREN
POSSESSO DEL SEU CÀRREC
El nou recaptador de l'Ajuntament
• de Manacor, Domingo Cruz, prendrà
possessió del seu càrrec dimarts qui
ve, dia 10 de maig, s'instal.larà, de
moment, al local a on fins ara es cobraven les contribucions. Es sap,
que està cercant una oficina mes
cèntrica, i que dimarts començarà
amb tot el «paper- comptat.

MIL CARNETS PEL BUS URBA

CAMÍ DEL MAR

La regidora delegada de transports, Maria Antònia Vadeli, ens comentava aquesta setmana, que el
bus urbà va «a tope-. Segons les
dades recollides per la delegació

La setmana passada comentavem que s'havia de començar a asfaltar el Camí de la Mar de S'Illot,
amb una partida pressupostária de
600.000 ptes., el delegat de Serveis

Segons ens comentava Bartomeu
Ferrer, s'està negociant la urbanització del Passeig Ferrocarril i l'Avinguda Hug Heusch, de moment, pareix esser, que la Comissió de Serveis Generals - que es la que s'encarrega del tema- s'ha reunit i a tractar amb profunditat aquesta qüestió.
Dijous matí hi havia una reunió per a
tractar d'aprovar l'avantprojecte presentat pels tècnics. Ara s'ha de redactar el projecte, nomes hi ha un
inconvenient, un greu inconvenient,
la via del tren, ja que pareix esser
que FEVE la vol conservar. Es parla
fins i tot de la possibilitat d'expropiar-la.
NO ES FAN NOVES OFICINES

MUNICIPALS
Encara que s'ha parlat molt de la
possibilitat de compra d'un edifici
per part de l'Ajuntament per a crear
unes noves oficines municipals, pareix esser, que tots els regidors
estan d'acord en que hi ha temes
més prioritáris a resoldre, de totes
formes, En Tomeu Ferrer creu que
els terrenys que avui es poden adquirir a un preu raonable tal volta no
es podran adquirir en el futur. De
moment, però, les oficines municipals seguiran allà mateix
Foto: Pep Blau
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El Ple més llarg de l' actual consistori

Homar, Barrull i Llull provoquen un
dur enfrontament dialèctic
El Ple de la sessió ordinària, malgrat comptar amb un breu ordre del dia de quatre punts, va ser el més Ilarg
celebrat dins l'actual legislatura. Als dos punts de l'ordre del dia a discutir s'hi afegiren sis mocions d'urgencia que allergaren el ple un poc mês del previst, però tot aixO no suposa més que una tercera part del temps
que va durar. Quan es va obrir el torn de paraules Josep Barrull i Gabriel Homar entraren en una discusió
sobre el tema de la recaptaci6 que es perlIonge fins més enllà del temps que preveu la Ilei per a la durada de
les sessions, durant aquest temps les paraules dures es deixaren sentir dins la Sala.
RAPID ORDRE DEL DIA
Una vegada oprovada l'acta de la
sessió anterior es procedí a fer el
mateix amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme sobre esmenar
les deficiencies del Pla Parcial del
Polígón 1-29 i la proposta de la Delegació d'Educació sobre la subscripció del Conveni amb el Ministeri d'Educació per posar en funcionament
el Centre de professors.
M.D'URGENCIA: AP PROPOSA
MANTENIR PORTO-CRISTO
A proposta de J.M. Francia s'aprova començar les obres per a la
instal.lació de les aigües brutes de
S'Illot, tot recordant que de moment
el proplema está solucionat gr;
a que Sant Llorenç ens deixa 'litzar la seva depuradora. A proposta
de M. Juaneda s'aproven les basses
pel concurs a places de guardia municipal. Aliança Popular va dur tres
propostes: demanar al Delegat de
Govern que extremi les atencions de
seguretat de la nostra zona donat
que actualment els casos de delinqüència han augmentat, el batle a
més d'estar-hi d'acord informa de
que ja s'han fet gestions per a una
millor col.laboració entre la Policia
Nacional i Municipal; també que el
consistori en pie elevi la demanda al

Director Provincial de Tràfic de que
els carnets de conduir es puguin
treure a Manacor recolzant la iniciativa dels professors d'auto-escola de
Ia que s'ha constitu'it una comissió
de seguiment, aprovat, serà enviat
l'acord, ja pres per la Comissió de
Govern, refrendat pel consistori en
ple; finalment proposa mantenir el
topònim de Porto-Cristo en vers de
Portocristo, topònim proposat per la
Conselleria de Cultura, donat que
l'estudi de tal institució es bassa en
l'opinio de l'Institut de Lletres Catalanes que no es una institució mallorquina i proposa el correntment
conegut Porto-Cristo emparant-se
en la Llei de Normalització Lingüística que contempla la veu i l'ús popular com aspecte a tenir en compte a
l'hora d'escriure els topònims, el respecte M.A. Vadell, Delegada de Política Lingüística, Ii demana que es
deixi damunt la taula fins a tenir l'informe que està elaborant l'assassoria lingüística de la casa la qual cosa
es acceptada pel grup Popular.

TORN DE PARAULES...DURES
ENVERS EL TEMA DE LA
RECAPTACIO
Pep Barrull va aprofitar el torn de

.Sr. Barrull nos deja usted pasmaos»

No es buidi el cap, ho tenim tot
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Joan Segura, 6- Manacor
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CA
.

paraules per contestar, punt per
punt, a les declaracions fetes per
Gabriel Homar sobre la recaptació,
del qual va dir que era un tema que
feia olor, al darrer ple ordinari al qual
no va poder assistir el Delegat d'Hisenda per motius de salut familiar.
Principalment exposé els motius
pels quals s'havia preferit aprovar
les basses del recaptador a signar el
conveni amb la Comunitat Autônoma i desmentí les acusacions fetes
per Biel Homar sobre el seu interés
particular en el tema així com que no
hagués cumplit amb les seves obligacions tal com ho devia fer, pel
que, al no poder presentar proves
de que no hagués estat així, acabá
demanant-li que es retractés sobre
l'acusació de corrupció. Biel Homar
va començar la seva intervenció
dient a Barrull que .nos deja usted
pasmao» per continuar explicant els
motius que, una vegada més, el
duien a sospita i a mantenir les
seves acusacions. Va recOrdar que
corrupció era un terme que havia començat emprant el PSOE, a través
de Barrull, de forma prepotent i arrogant no acceptable i intolerable.
Fent memòria sobre el passat acusé
al PSOE d'haver estat l'únic que no
els recolzà en el tema de l'hospital al
votar en contra del Pla Sanitari al

Parlament Autònom, i com que a
aquell moment Jaume Llull es trobava entre els membres del grup socialista,creia que va usurpar els merits per altres guanyats quan va
pujar al balcó del Delegat de Govern
el dia de la manifestació quan ja era
batle de Manacor. Jaume Llull, visiblement alterat, contesté que usurpar volia dir robar i que ell mai havia
robat res a ningú mentre que sí ho
havien fet ells quan “ostentaren el
poder durant quaranta anys de
forme antidemocràtica», que aguesta no era forma de parlar i que ell
mai diria oreiut (referint-se al Ple en
què, essent batle Biel Homar,
aquest va dir a Rafel Muntaner que
no podia comprendre com no l'entenia amb lo ben dotat que estava d'aparells auditius) a ningú per respecte a l'institució. Biel Homar contesté,
anèrgicament, amb una pregunta:
«vostè, senyor batle,• ha duit mai
camia blava -al que LLull contesté
que sí- idõ jo no. Després d'aquest
dur enfrontament dialectic continue
la discusió entre Barrull i Homar,
més calmada, perllongant-se fins
una vegada el Ple ja havia acabat
feia deu minuts.
Vostès -referint-se a AP- són els
menys indicats per parlar d'ususrpació”

Albert Sansó

ViajeS MaflaCCI
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15 MAYO

Itinerario:Porto Cristo, Manacor, Palma (opcional Tren), Sailer (opcional Tranvia Electrico),
Pto. Soller.COMIDA Rest. Altamar,Deia, Na Foradada, Valldemosa (Visita Jardines),
Palma, Manacor, Porto Cristo.
PRECIO POR PERSONA 1.425,-Ptas Nitios 1.175,-Ptas.
MENU:
Macarrones
Escalope con patatas
Helado, Vino, Agua y Cafe

INCLUYE: AUTOCAR + COMIDA + SORTEO REGALOS
SALIDAS:San Lorenzo 08,30 horas - Porto Cristo 08,25 horas
Manacor 08,45 horas

EL EUROTEL
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Joan Verger, President del
CIM

« Hem d'esser
realistes
i dir que el
poble no
estima les
institucions»

Les obres de la Misericórdia de Palma són font de
polêmica aquests dies al
Conseil. Joan Verger,
President del CIM, ens
parla d' aquesta polèmica i ens fa balanç de la
lasca desenvolupada a
I' organisme que ell presideix des del passat mes
de juny.

El President del CIM ens reb al
seu despatx del Palau Reial dimarts
al mat!". Joan Verger és un home
amable, que parla de forma planera,
sense sentir-se el paper de -President", tant és aixi, que fins i tot en
determinats moments de la conversa ens compte anécdotes i ens fa
sentir com a casa nostra, la qual
cosa no és corrent, quan es parla
amb un alt càrrec de l'administració
-LLegia a la premsa avui mati,
que en el ple celebrat ahir al Conseil hi va haver certa polèmica
quan es parlava de les obres de la

Misericòrdia?
-Si, es cert, són unes obres que
es fan per a posar en marxa la biblioteca que hi havia a aquest centre, per quan a aquesta zona devora
Cort sempre hi ha hagut diverses bi-

«SI ESTAM DEDICATS
A LA POLÍTICA ÉS
PERQUÈ ENS AGRADA,
I EL QUE DIGUI QUE
NO, ÉS UN MENTIDER»
blioteques, i ens varem adonar que
Ia nostra s'utilitzava poc, precisament per aquesta concentració de
biblioteques. Varem pensar que un
bon Hoc allà a on hi podia haver la biblioteca era a l'edifici de la Misericôrdia , perquè està molt aprop de
centres escolars importants, crec
que l'edifici està molt bé.
El tema que es plantejà ahir, era si
teníem Ilicencia municipal o no, la

veritat es que jo pentura em vaig
passar , qualque vegada a un home
Ii surt la vena de poble, pero el que
també es cert, es que el plantejament que es va fer per part de l'oposició no va ser seriós -des del meu
punt de vista , respetant-lo, perquè
crec que en política s'han de respectar totes les opinions-, per quan
aquestes obres havien estat autoritzades, contractades, informades per
tots els partits politics a la legislatura
anterior. La Diputació i el Conseil Insular de Mallorca mai havia demanat permis d'obra, per a fer obres
aquesta vegada va ser la primera .
Jo crec que la polémica d'ahir obeix
més que res a un mecanisme d'intentar crear confusió, que a un d'intentar clarificar el que era aquest expedient, que a més a ales està a dis-

posició de tots els consellers.
-Ens agradaria començar
aquesta entrevista, demanant-li
que ens fes un balanç d'aquests
mesos de gestió?
-Quan es forma una nova corporació, amb nous membres, sempre
et trobes amb la problemàtica d'haver de concloure iniciatives que ha
començat la corporació anterior,
aclarit això, puc dir, que la problemàtica més profunda que hi havia al
Conseil Insular de Mallorca era la de
regular d'una vegada per totes el
tema del personal, el funcionament
intern, era un tema que ja feia quatre
o cinc anys que l'anavem discutint,
posar al dia els complements específics, activitats, caps d'àrea, caps
de servei, etc. que no estava regulat, això ens ha duit un enorme i important temps de feina.
Per una altra part quan el mes de
juny, es va incorporar la nova corporació, com a any electoral, els pressuposts estaven pràcticament esgotats, menys el d'una comissió, que
va ser el que ens va permetre sobreviure el reste de l'any. Com a resumen de la gestió feta aquest any, perquè pràcticament fa un any que
som per aquí-, ha estat fer la reorganització interna del Consell a nivell
administratiu , una feina que tal volta
no es veu, pero que és necessaria
fer.
Per altra banda hem estudiat amb
profunditat els temes pressupostaris
i els futurs pressuposts i ingressos
del Consell, que no estan definits de
moment encara, pent) pensam que
d'aquí un mes o dos estaran concretats perquè ja no depen de la voluntat del Consell sinó que els ingressos nostres ens provenen la major
part de l'Estat, d'una Llei que està
en discurssió, que s'ha de discutir
encara a les Corts. El futur del CIM
depen en gran mesura de quin sigui
el resultat final d'aquesta Llei.
-Durant aquests mesos quin ha
estat el problema més greu , per
Ia premsa provincial s'ha parlat
molt de l'Hospital General...?
-La problemàtica del Consell, el
que causa problemes al Consell són
els centres assistenciais, tant a niveII de pressupost com a nivell de personal, en aquest cas hem de dir
Hospital General, Hospital Psiquia-

«PENS QUE LA
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA S'HA DE
FER A LES ESCOLES

tric, Llar de la Tercera Edat, Verge
de la Salut, Llar de la Infantesa i Llar
de la Joventut. Aquest és el gran
problema, perquè la funció primordial del Consell en funció de la Llei
de Sanitat, no crec que sigui atendre
a aquests centres, avui la psiquiatria
ja forma part de la sanitat, no està
regulat aquest tema. La funció del
CIM, entenc jo , ha de ser la cooperació a nivell tècnic i econòmic amb
els petits municipis i després l'assistència social, pert, passa una cosa,
que a més és lògic que passi, perquè l'Estat s'està descentralitzant
des de fa pocs anys i aquests competències a aquests moments estan
compartides entre la C.A, els conseils insulars, feim coses paral.leles.
Per això, una vegada arreglats els
temes dels centres d'assistência i
els pressupostaris, ens trobam ara,

«LA FUNCIÓ DEL CIM
ÉS LA DE COOPERAR
AMB ELS PETITS
MUNICIPIS I DESPRÉS
L'ASSISTÈNCIA
SOCIAL»
davant un altre tema important, la
coordinació amb la Comunitat Autònoma, començar a clarificar competències, cal que una de les institucions assumesqui unes competències com a prOpies i que l'altra institució fassi la resta. Si a això
sumam que l'administració central
continua tenint competències que
pràcticament estan molt relacionades amb les competències del Con-

sell i la C.A. com poden ser el tema
del Tribunal Tutelar de Menors o les
ajudes que dóna l'INEM de cara a
fer cooperació municipal, comprendràs que el tema es molt, molt difícil
de resoldre, per& estic segur que a
Ia Ilarga es resoldrà.
-Sempre m'he demanat si el
poble sap quines competències
té el Conseil, creu que el poble
coneix aquesta instituci6 ?
-No, jo crec que no, com et deia
abans, des del moment que la mateixa competencia la poden exercir
dues institucions públiques com pot
esser el Consell i la C.A., i ens segons quins cassos també l'administració central, es logic que hi hagi
una confusió terrible, sens a dir:
Aixes ho fa el Consell, quan Consell
vol dir la C.A. i qualque vegada es a
l'enrevés, en una paraula, crec que
ha arribat aquesta segona fase de
discursió que serà molt difícil, maldament siguem del mateix color politic, serà terriblement difícil arribar a
aclarir aquestes competencies, ¡fins
el dia en que hi hagi un aclariment
de competencies no es sabrà que es
cada cosa. Sinó es clarifiquen les
competencies, això no ho entendrà
ningú, però no just a nivell de gent
de carrer, sinó fins i tot a nivell de
gent que treballa dins un ajuntament
com a regidor, confusió causada
simplement perquè hi ha duplicitat
de funcions a damunt un tema per
distintes institucions públiques.
-Creu que el poble estima
aquesta institució ?
-Jo no ho crec, no crec que a
aquests moments el poble degut a
aquesta manca de coneixement del
que són les institucions, l'estimi,
pens que no, pens que hem de ser
realistes, i hem de dir que el poble
no estima aquestes institucions, ni
tan sols els ajuntaments, la C.A., el
Consell de Mallorca, ni tan sols l'Estat central i no sé si ho estimarà
qualque dia o no, tenc els meus dubtes, perquè com que cada vegada
som més les prestacions socials que
ens demanen els ciutadans, no crec
que poguem donar resposta a totes i
cada una d'aquestes necessitats
dels nostres ciutadans, des del moment en que no els hi donem resposta satisfactòria s'està creant un
mal estar i com que els ciutadans
hem començat a pagar bastants
d'imposts,- perquè aims) es una veriN tat-, i per altra banda, ens sobra

«MANACOR TÉ UN
FUTUR IMPORTANT»
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temps i hem de posar en marxa tota
una política social d'integració de
minusvàlids, de persones amb problemes , arnés a més moltíssima de
gent té temps d'oci, i aquest oci
cada vegada ens requereix més infraestructura, més inversions, i no
podrem donar abast a tots, entenc
perfectament que el ciutadà pugui
sentir un cert recel cap a les tristitucions.
-Te gratificacions esser el President del Conseil ?
-Si,jo he de dir que en conjunt els
temes puntuals són molt pesats, a
moments dius: I ara perquè he d'estar escoltant aquest senyor d'aquest
centre, d'aquest altre ? O aquests
ara em venen a comptar el seu problema ...Però jo pens una cosa, si
estam dedicats a la política es perquè ens agrada, i el que no digui
això es que diu mentides. Mira, des
del moment que ens agrada, jo he
de pensar que té gratificacions. sobretot quan veus que vas solucionant broblemes i dones una ajuda a

«MALDAMENT SIGUEM
DEL MATEIX COLOR
POLÍTIC, SERA
TERRIBLEMENT
DIFÍCIL ACLARIR
COMPETENCIES AMB
LA C.A.»
aquests petits municipis, millores els
serveis assistenciais, fas convenis
amb els ajuntaments, etc. i veus les
realitzacions aconseguides
-Quan varen començar les campanyes de normalització lingüística, hi va haver una certa confusió,
perquè per una banda la Comunitat Autònoma feia una campanya i
per l'altra el Conseil en feia una
altra, ara, com teniu el tema de la
normalització lingüística ?
-Igual, per desgràcia igual, a
aquests moments nosaltres tenim la
nostra pròpia campanya de norma-

lització lingüística i la C.A. en té una
altra, i feim accions puntuals, procurarem coordinar-nos, però si que
crec, que respecte a aquest tema
tots els esforços seran pocs, per
això ben arribats siguin, sempre que
anem coordinats. Aquest és un tema
més complicat del que pareix, amb
una càrrega política important, no la
podem negar, està aquí i s'ha de dir,
és així, pert) jo crec que a poc a poc
anirem normalitzant la nostra liengua. Jo som el primer que m'he de
normalitzar en moltes coses. També
crec que és dolent, i ha estat sempre
dolent voler imposar d'una forma
institucional la normalització, la
meva opinió personal,és que la normalització s'ha de fer a les escoles,
als majors els hem de deixar fer, si
es volen normalitzar que es normalitzin, i si no es volen normalitzar que
no es normalitzin, perquè no hi ha
res a fer, des del moment que volguem aprofundir en la normalització
dels adults, crec que és un error.
Crec que la tasca important està per
fer-se a dins les escoles, a dins la
EGB i el BUP , i si aconseguim que
els al.lots que van a escola comencin a estimar més la nostra Ilengua
en una série d'anys estarem normalitzats. Imposicions en cultura, personalment en som totalment contraperquè crec que són negatives a
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«LA PREMSA FORANA
ÉS FONAMENTAL PER
A LA NORMALITZACIÓ
LINGUÍSTICA»
Ilarg plaç.
-El Consell publica una revista,
Palau Reial, es aquesta important
per a la normalització lingüística?
-Tant com el Palau Reial, crec que
la premsa forana té quasi quasi més
importància, jo estic convençut, que
el que més Ileigeixen els ciutadans
dels pobles són les revistes locals.
Es molt difícil que la revista Palau
Reial arribi a molta gent, al ciutadà
de Palma, per a posar un exemple,
crec que no arriba, la revista Palau
Reial s'ha de fer, pert) pens que la
tasca més important cara a la normalització lingüística es fa mitjançant la premsa forana.
-Com es veu Manacor i la comarca des de la presidencia del
Conseil?

«ÉS JUST I LÒGIC QUE
MANACOR TENGUI UN
HOSPITAL»

-Si agafam el que és la costa i jo
he d'entendre que Manacor està
dins la part costera maldament sigui
Porto Cristo, etc. tenen un futur important. Manacor a posat en marxa
un polígon industrial, que s'està
construTnt a marxes forçades, i pens
que era necessari treure les indústries de dins Manacor, Manacor era
una petita indústria devora l'altra, i jo
crec que no era positiu ; si a tot això
hi sumam, que Manacor és un municipi turístic i en part industrial, que
prest veurà millorades considerablement les comunicacions amb Inca, a
través de la carretera Manacor-Inca,
he de pensar que Manacor té un
futur important.
-Que troba de la consecució de
l'hospital comarcal per a Manacor?
-Crec que l'hospital era una reclamació que feien els ciutadans de
Manacor i comarca, que jo entenc
perfectament; no ha de ser un hospital especialitzat, crec que les especialitzacions sham de fer a Palma,
però crec que és just i logic, que Manacor tengui un hospital i jo estic
molt satisfet que els polítics s'hagin
escoltat les accions populars i que
Manacor tengui un hospital quan
abans millor
Sebastiana Carbonell
.
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Ford Escort robado y destrozado
Redacción
La noche del pasado sábado se
dió un caso de robo de un Ford Escort matrícula PM 6717-AL que estaba aparcado delante de un bar de
Porto Cristo sobre Ias dos de la madrugada y el dueño había entrado a
tomar un refresco en el bar y cuando
salió a la calle el turismo había desaparecido. El propietario Juan Perelló Mas denunció el robo a los
Cuerpos de Seguridad y sería la Policía Municipal de Manacor la que
encontró el vehículo al atender el
aviso de un particular que daba
cuenta de que en la carretera de
Manacor a Son Carrió un coche estaba cruzado en la carretera y no se
podía pasar con la debida seguridad.
Al llegar el coche patrulla al punto
denunciado, se encontró el turismo
totalmente destrozado. Se dió cuenta a la Guardia Civil de Tráfico y a la
Policía Nacional, precisamente en el
momento en que el propietario se
hallaba en Comisaría para dar cuenta de la desaparición. Se supone
que el turismo, con un año aún no
cumplido, después de ser robado
los autores se fueron a Son Carrió
en donde había verbena y al finalizar la misma emprendieron marcha
hacia Manacor y debido al exceso
de velocidad se estrellaron contra
un muro de piedras, que derrumbaron, salieron rebotados y dieron con
Ia parte trasera del vehículo contra
Ia pared opuesta y presumiblemente
debieron dar una vuelta de campana
quedando_t_c_pohe sobre la calzada.
El coche prácticamente no tiene
arreglo y como detalle sirva decir
que bien el autor o autores o algun

------

ave de rapiña se llevó el radio cassete del coche. Se nos informa que
en el interior del turismo no se observaron manchas de sangre.
VUELCO DE UN CARRETÓN
El viernes de la semana pasada
se produjo el vuelco de un carro de
conducía Leandro Alfaro Garcia, jubilado, cuando regresaba de tierras
de labor. Presumiblemente la rueda
del carro debió pasar por encima de
una piedra volcando quedando el
cuerpo de su conductor debajo del
carro. Rápidamente fue atendido y
con una ambulancia fue llevado rápidamente a la clínica Mare Nostrum
de Palma en donde fallecía al poco
de su ingreso. El fatal accidente
ocurrió sobre las 10 horas y el carro
llevaba una carga de leña bastante
alta y al parecer el infortunado Leandro iba montado encima de la carga
lo que produjo que la caída fuese
desde una considerable altura recibiendo el peso de carga y carro
sobre su cuerpo. Descanse en paz.
PONER LOS FRENOS
De no ser por unas vallas metálicas que amortiguaron el golpe, los
clientes del bar Ca'n Andreu hubiesen podido salir lesionados cuando
un turismo Citroen que estaba al
lado de la parada de autocares se le
soltaron los frenos y por la inercia se
fue desplazando hasta que topó con
Ias vallas. Fue un mitgro que este
turismo al no tener control no atropellase a nadie o sufriese un choque
frontal con los vehículos que suelen

circular siempre en sentido contrario. Es de suponer que el deslizamiento se produjo cuando los semáforos tenían cerrado el paso ascendente de vehículos, menos mal.
NIÑO ATROPELLADO
Un niño de cinco años que estaba
junto a un grupo de familiares esperando para entrar en la Iglesia de
San Jose para asistir a la Primera
Comunión de una niña en la tarde
del pasado domingo, al parecer
salió corriendo hacia la calzada en
el momento que pasaba un turismo
recibiendo un golpe en la cabeza. El
pequeño Daniel, que fué llevado a
una clínica de Palma se hallaba totalmente recuperado aunque con
bastantes puntos de sutura en su
cabeza.
ACCIDENTES DE TRAFICO
El miércoles de la semana pasada
fue día aciago en nuestras calles,
hasta cinco accidentes de circulación se produjeron en las mismas
heridos leves y daños materiales
muy cuantiosos. En todos estos percances instruyó diligencias la Policía
Municipal.
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De dia 5 a dia 8 de maig
.

La barriada de Fart'ari tx celebra les seves festes
-

Redacció

La popular barriada de Fartaritx celebra des de dia 5 de maig fins dia 8
del mateix mes, les seves festes populars, festes en honor del Sant
Grist de la Fe. Aquestes festes són
organitzades cada any per la Germandat de Fartaritx amb la
col.laboració de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Manacor.
Els actes a celebrar són diversos,
des del Ill Torneig de Fartaritx de
bàsquet al camp del col.legi Puresa
de Maria fins a la gran traca de final
de festa.
Alguns actes a destacar d'aquestes festes, en els quals s'espera hi
haura molta participació popular
són: la col.locació de banderes,
il.luminació dels carrers, tocada de
campanes i amollada de coets que
es farà avui divendres 6 de maig a
les 7 del capvespre. Per demà dissabte s'espera molta participació al
cercaviles a càrrec de la banda de
tambors i cornetes del col.legi La
Salle, i als jocs infantils. Els majors
podran gaudir amb l'actuació de

Com és costum a Fartaritx es farà la processó del Sant Cr/st de la Fe

grups folklòrics a la III Trobada de
grups folklòrics de Manacor, amb
.Aixf balla Manacor», Grup LLunera», «Grup Coves i Perles», etc.
Les festes acabaran amb una nit
,,

de ball de bot, amb l'actuació del
grup «Així balla Manacor-Grup de
Fartartix» i la gran traca de fi de
festa
Foto: Pep Blau
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Amb molta participació

Els Tastavins inauguraren el Molí d'En Roca

El President de la Confraria va ser l'encarregat de
presentar a les auto ritats

S.Carbonell

Diumenge passat sobre les 12 del
migdia la Confraria de Tastavins de
Manacor i els seus convidats assistiren a la inauguració oficial del nou
local de la Confraria, el Molí d'En
Roca. Un antic molí que ha estat totalment restaurat pels Tastavins,
convertint-se així, en una joia del patrimoni manacorí.
Els confrares i els seus convidats
es reuniren a l'exterior de la casa,
per a celebrar l'acte d'inauguració.
Parlà en primer Hoc el President de
Ia Confraria de Tastavins, Pere Bonnin, qui es mostrà satisfet de l'obra
realitzada, donant les gràcies públicament a tots els confrares que amb
Ia seva tasca han fet possible que
en un any aproximadament, l'obra
4! fos totalment enllestida. Parlà el
(

President, de les necessitats econdmiques de la Confraria, una entitat
privada que amb les seves obres
preten. fer un bé al poble, fent una
crida a les autoritats presents'a l'acte, per a que d'alguna forma es
fesen eco de la seva crida.
Andreu Mesquida, President de la
Comissió de Sanitat del CIM, parlà
en nom del President del Conseil Insular de Mallorca, donant les gràcies
als Tastavins per l'obra de restauració realitzada i animant-los a seguir
envant amb la seva tasca, pel que fa
a l'ajuda econòmica, va dir, que presentasin propostes de subvenció, i
que ell faria el possible perquè
aquestes els hi fosin concedides.
Jaume LLull, Batle de Manacor,
també feu lloança de l'obra realitzada per la Confraria, tot parlant de la
importância de recuperar els antics

molins integrant-los en l 'estética de
Ia barriada, en aquest cas la de Fartáritx. No fou massa esplícit parlant
d'ajudes econòmiques.
Na Bel, la dona del President de Fa
Confraria va ser l'encarregada de tallar la cinta, restant així la casa inaug u rad a
Posteriorment es procedí a la benedicció del nou local de la Confraria de Tastavins, resant els presents
a l'acte el Parenostre
Després es convidà als assistents
a una bona tastada de vi acompanyada d'una bona picada. Més tard,
una vegada acabada la inauguració
els membres de la Confraria de Tastavins celebraren el seu primer dinar
al Molí d'En Roca, dinar preparant
entre altres pel Campió Koldo Royo.
Fotos: T.Tugores
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Més conegut per (‹Sa industrial»

L'Institut Na Carnel.la compleix 20 anys.
passat a conformar una plantilla de
58 que han engrandit considerablement el ventall d'especialitats entre
les que han pogut escollir els més
de 4430 alumnes que des d'aleshores hi han estat matriculats, comencá el primer curs amb 60 alumnes i
ara compta amb un total de 740.
Joan Morey dirigí el centre durant 15
anys fins que vengueren temps de
canvis per a l'estructura de la direcció dels centres públics, els professors començaren a discutir les decisions mentre els alumnes s'anaven
incorporant a aquestes funcions. Al
curs 87-88 el claustre de professors
La celebració del 206 aniversari va ser 1..n enceit

Albert Sans6.
El que ha estat durant molt de
temps Sa Industrial, l'Institut de Formació Professional, passarà a anomenar-se Institut Na Camelia després de que sortís proposat d'un
claustre de professors i tos acceptat
per l'Ajuntament. Fará, idõ, el nom
de l'alameda al final de la qual està
ubicat des d'ara fa 20 anys. Des de
Ilavors ençà no poques coses han
canviat, l'Institut es va inaugurar
baix la direcció de D. Joan Morey
encarregat de l'organització del centre que començava amb un total de
16 professors que amb el temps han
Entre el sopar, la música i el ball tots s'ho passaren molt big..

decidia canviar de director i es nom-

brava a Josep Barrull, professor
d'història i actual President de la Comissió d'Hisenda de l'Ajuntament de
Manacor, que está al càrrec durant
dos anys fins que Llorenç Oliver
passa a ocupar e' seu Hoc. En el tercer any de la seva direcció l'Institut
cumpleix 20 anys, aniversari d'argent que han volgut celebrar alumnes, antics alumnes i professors. Els
alumnes ho festejaren amb un concert rock al Camp de Futbol dos divendres enrera. El passat divendres
ho feren professors i antics alumnes
en un sopar on es recordaren anecdotes de temps passats.
c
Entio els assistents hi havia professors molt coneguts.

Amb la presència d'autoritats educatives

Inaugurats el Centre de Recursos i el Centre
d'Adults
S.Carbonell
Dimecres passat a la una del migdia
va ser inaugurat el local del carrer
Nou, núm. 39, propietat de l'Ajuntament de Manacor, com a Centre
d'Adults i Centre de Recursos. A la
inauguració hi assistiren molts de
mestres de la nostra ciutat, i tota la
comarca, així com autoritats educatives, entre els convidats cal destacar a F.Pampin, Subdirector General d'Educació Permanent del Ministeri; Andreu Crespi, Director Provincial de Balears; J.I.Vidal, Director
Provincial de l'INEM. Naturalment a
l'acte hi assistiren el Batle , acompanyat de la Delegada d'Educació, i
regidors de l'Ajuntament de Manacor, així com els responsables dels
centres que s'inauguraven.
Jaume Llull parlà en primer lloc,
donant la benvinguda als representants de les institucions i agra int la
col.laboració d'aquestes, parla el
Batle de la necessitat d'intercanviar
recursos i serveis entre les institucions i de l'escola com a cel.lula bàsica de la societat. Va remarcar
Jaume Llull que en cap moment es
preten esser exclusivista, sinó agiu.

Les autoritats en un moment de la inauguració

s

tinador i posa a disposició de les escoles de tot el terme aquest nou
centre, al qual es realitzaran activi-

tats diverses.
Parla a continuació J.I.Vidal, Director Provincial de l'INEM , qui feu
referència als doblers que enguany
aquest organisme ha destinat per
ajudes educatives, és a dir, subvencions a cursets, etc.
A.Crespí, representant del Ministeri d'Educació a Balears va dir que
tots els presents s'havien de felicitar, perquè a la fi s'havia pogut inaugurar aquest local, agraí la
col.laboració de l'Ajuntament,“fins i
tot se'ns han donat excessives facilitats, la qual cosa ha suposat la realització d'un esforç per part nostre».
F.Pampin, que s'havia desplaçat
des de Madrid per assitir a aquesta
inaguració, va parlar de la gran satisfacció que per a ell suposava l'obertura d'aquests nous centres,
acaba dient que de cara a l'any qui
ve el Ministeri comptarà amb un
pressupost més elevat per a dedicar
a educació d'adults
Després de les paraules de les diverses autoritats presents a l'acte,
es va procedir a una visita a la casa,
i es va servir un refrigeri.

Moita gent assisti a l'acte d'inauguració

Fotos: Pep Blau
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EXPOSICIÓ PER A LA
PAU
Organitzada pel Casal
de . la Pau es celebra
aquests dies a Manacor,
concretament al Parc Municipal, una exposició per
a la pau a Nicaragua, «Nicaragua per a la Pau»
restara oberta fins dia 12
de maig de 1930 a 2130
h. És una interessant
mostra, amb la qual es
pretén sensibilitzar al
maxim a la gent, perquè
conegui la realitat que
esta vivint avui per avui
Nicaragua.
AGRADECIMIENTO

La familia FemeníasRosselló, agradece vivamente las muestras de
condolencia recibidas por
parte de sus amistades
con motivo del fallecimiento de Bartolomé Femenías Miguel, y ante la
imposibilidad de corresponder personalmente,
quiere por la presente expresar su reconocimiento
y manifestar su gratitud.
GAMBERRADA

En la calle Ramón
Franco se produjo el pasado martes una gamberrada, alguien se cargó
una parte de un tejado,
matando a palomos y pollos, sin motivo alguno. Su
propietario ha denunciado
el hecho.
CONFERENCIA EN

ORIENT
¿Quienes son los Angeles? Cuando todo falla
a nuestro alrededor, elevad los ojos al cielo y Ilamadlos, enseguida estarán allí. Los sentiréis o
puede que los veáis, pero
siempre... siempre notaréis su presencia.
Conferencia-cursillo por
Marisol Mazas en Galerías Deportivas Orient.

Lis p• cIrc1LJIS

Viernes 6 de Mayo de 8
a 11 noche.
Sábado 7 de Mayo de 4
a 8 noche.
Domingo 8 de Mayo de
10 a12 mañana.
El tema del viernes versará sobre el camino de la
iniciación, para el sábado
los Astros y formas de
leer en ellos y el domingo
Qué y quiénes son los Angeles.
Para más información
Tel. 552366- 552757
CINCO
POLICÍAS

NUEVOS

El miércoles de esta semana en el Salón de
Actos del Ayuntamiento
fueron presentados los
cinco nuevos agentes de
Ia Policía Municipal de
Manacor. En este acto estuvieron el Alcalde Llull,
Delegado de Policía, Marcos Juaneda, Oficial Miguel Jara, mandos intermedios y la plantilla en su
casi totalidad que recibieron a sus nuevos compañeros con alegría pues
estos refuerzos, paliarán
en parte, el cada día más
ajetreado trabajo de los
agentes municipales.
Miguel Alcover, Antonio
Riera, Tomas Sureda, Antonio Ordinas y Fermin
Cobos, han ingresado en
el Cuerpo después de
unas reñidas oposiciones
que por cierto dejaron una
plaza sin cubrir y desde el
pasado lunes ya se les ha
visto -patear» la calle por
parejas.
Hemos de decir que el
Ayuntamiento vistas las
necesidades de personal
en la Policía Municipal
convocará para dentro de
pocos días cinco o seis
nuevas plazas que quedarán vacantes la próxima semana con el ascenso a cabo de cinco policías y una más que quedó
sin cubrir en la última remesa de ingreso. A todos
los ingresados y a los que

pronto vayan a ascender,
nuestra enhorabuena.
I SETMANA DEL LLIBRE
Els passats dies 28 i 29
d'abril es va dur a terme a
les dependències del
Parc Municipal de Manacor, organitzada per a la
Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Manacor,
amb col.laboració amb el
Govern Balear i el Patronat d'Arts Plastiques, una
exposició de llibres per als
alumnes de primera i segona etapa d'E.G.B. dintre de la I SETMANA DEL
LLIBRE.
Foren molts els alumnes que passaren a

veure-la, cosa que tal vegada faci estudiar la possibilitat que en properes
edicions l'exposició pugui
esser visitada per a tots
els públics.

Viajes
kitty
ANKAIRE
TEL 55 19 50

SA BASSA, 5 B

MANACOR

1 Semana mes de Mayo-1988

SUPER OFERTAS PRIMAVERA

ANDORRA
de101 al 05 Junio.
Hotel 3 Estrellas en Pensión Completa
Precio

26.500

te/.11103111‘01.1Lag414

(9 dials). Salida 20 de Mayo
Hotel 3 Estrellas en Pensión Completa
Precio

40.950

• • RT AL ENTRO
(9 días). Salida 15 de Mayo
Hoteles 3 Estrellas en Pensión Completa
Precio

48.950

VALLE DE ARAN LOURDES ANDORRA
-

-

(7 días). Salida 21 de Mayo
Hoteles 2 y 3 Estrellas en Pensión Completa
Precio

27.950

YUGOSLAVIA
(del 1 al 5 de Junio). Avión directo
Media Pensión.

Precio

59.000

MARSELLA
(del 21 al 23 de Mayo). Avión directo.

Pensión Completa.
Excursión facultativa a Mónaco.
Precio

33.200

HAGA LAS RESERVAS CUANTO ANTES
INFORMESE DE OTROS DESTINOS

Las Aulas en el Puigmaj or

Alfons Puerto

conocer dichas instalaciones, siendo recibidos y atendidos por su Director D. LUIS GIL HERNAN. Coincidimos en dicha instalación con los
responsables de la Asociación de la
Tercera Edad de Son Macià, Asociación de la Tercera Edad Virgen
de Lluc, Asociación de la Tercera
Edad de Manacor y su Comarca y el
Director de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor. Todos los colectivos fuimos invitados a promocionar
Ia visita a dicho Parque en el cual se
puede pasar todo un día maravilloCon tres autocares, el máximo
permitido para la subida a la cúspide
del Puigmajor, con todas las plazas
ocupadas, los asociados de las
AULAS DE LA TERCERA EDAD se
desplazaron a dicha montaña desde
donde pudieron admirar, y de hecho
lo hicieron, las bellezas naturales de
casi toda Mallorca. Es un espectáculo maravilloso digno de los mejores elogios.

La amabilidad y cortesía con que
fuimos tratados por parte del personal militar de la instalación es obligatoriamente destacable, así como las
explicaciones de todo tipo que durante una hora ien la sala de conferencias nos dió el capitán Sr. Mato.
Por ta tarde nos trasladamos al
Monasterio de Lluc, en el cual se visitó el Museo y las estancias dels
Blavets, terminando con una Misa

especial para nuestro grupo oficiada
por el Padre Guillermo Bauzá.
La expedición regresó muy contenta y con ganas de repetir.
LAS AULAS A CANTABRIA
Para el próximo lunes, día 9, está
prevista la salida en autocar desde
Ia Plaza Mercado, a las 515 de la
mañana hacia el aeropuerto para
emprender la magnífica excursión a
Cantabria, Asturias, Picos de Europa, etc.
AOUACITY Y LA 3' EDAD
El pasado día 3, los responsables
de las distintas Asociaciones y Colectivos de la Tercera Edad de Mallorca fueron gentilmente invitados a

samente.

Como consecuencia de dicha visita las AULAS organizan un día de
estancia en el AQUACITY con visita
al Pueblo Español para el día 31 de
este mes de mayo, el programa de
dicha visita ya se ha remitido a cada
uno de los asociados.
CINE PARA LA TERCERA EDAD
DE MANACOR
Para el lunes, día 16, a las 4 de la
tarde en el Teatro Municipal está
anunciada la sesión de cine patrocinada por la Delegación de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Manacor con la proyección de la película “NINOTCHKA" interpretada por
Ia genial Greta Garbo. Es la última
sesión de este curso y las entradas
podrán ser retiradas a partir de las 9
del lunes día 9.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

I '' rit
Son Servera

Bel Servera

Junta Local de Seguridad

El día 29 de Abril la presidencia
del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, Don Carlos Martín Plasencia y
del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Don Francisco Barrachina
y actuando de Secretario Don Antonio Gual Sureda, quedó constituída

la Junta Local de Seguridad. Siendo
vocales de la misma, el Sargento
Comandante puesto de Porto Cristo,
Don Diego Caballero Garcia, Cabo
1° Comandante Puesto de Son Servera, Don Enrique Martínez Valverde y el Sargento de la Policía Muni-

Asovovon
de prOpeiortOS

tALAS
DE
MALLORCA

cipal, Don Miguel Massanet Servera.
Las misiones atribuídas a la Junta
Local de seguridad, se circunscribirán exclusivamente al término municipal de Son Servera.
Las misiones de estas Juntas de
Seguridad son entre otras, las siguiente: analizar y valorar la situación de la seguridad pública. Elaborar planes para prevenir hechos delictivos y ejercer las funciones policiales que emanen de la Ley. Estudiar y valorar los informes o propuestas que formulen las personas
o entidades públicas o privadas,
sobre la seguridad pública en el municipio.
Las reuniones de la Junta se realizarán al menos una vez cada dos
meses con carácter ordinario, sin
perjuicio de hacerlo con carácter extraordinario cuando las circunstancias lo aconsejen.

La Junta Directiva de esta Asociación de Propietarios CONVOCA A TODOS SUS ASOCIADOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS correspondiente al ejercicio de 1.987 - 1.988, y que tendrá
lugar el próximo dia 12 de Junio de 1.988 (DOMINGO) en el local social de esta Asociación, a las
NUEVE HORAS en primera convocatoria y a las DIEZ
HORAS en segunda convocatoria, y de acuerdo con
el siguiente ORDEN DEL DIA:

-Recuento de votos presentes y representados.
-Admisión de Nuevos Asociados.
-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta anterior de la Memoria de Actividades, del
Balance y de los Presupuestos para 1.988.
-Nueva Planta Depuradora. Presupuesto y Cuotas.
-Entrega de la Urbanización.
-Ruegos y Preguntas.
-Elección de Junta Directiva y Presidente.

Para más información dirigirse al local social o al teléfono 57 33 66.
Calas de Mallorca a 29 de Abril 1.988
V. B. El Presidente
Angel Rodriguez Sampedro

Secretario-Administrador
Antonio Bonnín Pocoví
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Sort Mac ià

Toni Nicolau

Jaume Llull, Bade de Manacor

«Favors a un poble no se'n fan»
-Quan un entrevistador ve per
parlar-te a tu com a batle sobre
Son Macia, quina sensació et
dona?
-La sensació d'un nucli de gent
rica en vivències, però que tot i essent pocs crec que no han fet un esforç per reforçar els vincles, les
coses en comú i respectant les diverses maneres de pensar, sinó que
han fet grosses unes diferències
que més avi at eren petites.
-El primer problema que ha resolt l'Ajuntament actual és la carretera de Sa Mola, ¿quines dades
ens pots donar sobre això i sobre
la plaça?
-S'està preparant la documentació per anar al Banc de Crédit Local,
per equilibrar el pressupost. Està en
Comissió d'Hisenda.
-El pla d'obres i serveis amb el
Conseil Insular que és l'altra entitat amb l'Ajuntament la qual ha de
dir una paraula per l'aprovació
dels tràmits legals, ¿teniu oficialment idea d'aquesta paraula?
-No, cap resposta.
-,De quina manera Son Macia
podrá intervenir amb el projecte
de la plaça, individualment o mitjançant les entitats locals?
-Després d'haver fet l'avantprojecte i abans d'anar a la revisió
definitiva no veig cap problema en
fer les observacions oportunes. Està
previst que sigui d'esplai i ornamentació.
-Quines relacions teniu a l'Ajuntament amb l'Associació de
Veins?
-Realment hi ha hagut una sèrie
de contactes, encara que pocs, crec
que és necessari mantenir uns contactes periòdics, sempre que l'Associació aglutini tot Son Macià.
-Com a capitol a part de les respectives Comissions populars,
mereix una resenya la Comissió
de Festes, per haver nascut a un
moment problematic; el batle com
a representant de l'Ajuntament hi
tenia un delegat municipal, ¿pert
i ara qui ho té? En tot cas es
pensa solucionar?

-Probablement sigui En Tié Llinàs,
tot i ue no hi ha res fet.
-Un tema que per la seva importancia i pel seu moment econòmic
ha caigut molt bé dins el poble és
l'aprovació de la renovació de la
xarxa de l'enllumenat públic. Com
es finançara?
-Em permetrés que digui que hi ha
hagut un interès demostrat per la regidora d'AP, Na Catalina Sureda. Es
pagaré una part per contribucions
especials.
-Fins fa poc a Son Macia ens
aclaríem parlant del batle de Son
Macia i el de Manacor, actualment
pareix que aquesta divisió no
existeix, ¿no es un favor massa
gros?
-Favors a un poble no se'n fan. De
moment preferesc anar a un diàleg
que crear conflictes. Si el nomenament depend is de l'alcaldia ja estaria fet, pero la meva intenció no és
crear problemes.
-Respecte al delegat, teniu cap
solució pensada o es seguira així,
ja que pareix que tu com a batle

ho tens difícil?
-Hi ha un seguiment de Son Macià
tot i que no hi ha un delegat. Els problemes de Son Macià no s'ignoren,
s'intentaran solucionar.
-Un tema igualment queda afectat pel Conseil Insular es l'aprovació del Cami de Ca'n Gosti a Cales
de Mallorca, que per altra banda
com a veïnats dels espinaguers
també ens alegrarem, Os un fet o
un projecte?
-És una sollicitud que hi ha feta
per l'inclussió.
-A mig termini pensau donar
solució al terna de la carretera de
Cales, Lamb quin temps aproximadament?
-En una ocasió ho vérem oferir al
Conseil Insular, ens varen dir que
degut al pressupost era difícil. El
projecte que és una via d'enllaç esté
fora de les possibilitats municipals.
-Jaume, per acabar veus a Son
Macia igual de problematic que
abans? ¿S'ha avançat o s'ha anat
per enrera?
-No, crec que sempre s'avança,
crec que s'ha d'esser aptimista.
Quan hi ha discusió és perquè hi ha
vitalitat. S'han de cercar els aspectes positius de les discusions. Ara hi
ha un intent de la cooperativa per
entrar amb oferta tota la zona costera, l'Ajuntament ho aportaré. Essent
Son Macià un poble agrícola, crec
que és una bona ajuda. Hi ha contactes amb hosteleria per començar
a suministrar. Crec que això, com la
Comissió de Festes és positiu.
Moltes gràcies per la teva
col.laboració.
Un personatge que sempre és
d'interès, i més ara que el nostre
poble no tenim delegat, i per altres
conflictes que tenim al nostre poblet,
hem pogut conversar amb el batle
de Manacor, En Jaume Llull, un
home que sempre ha estat sensibilitzat amb Son Macià, un poc pels
vincles familiars que hi té o l'altra
perquè ha sabut comprendre que ell
també és batle de son Macià, a més
de Manacor.

BEACH*BAR

Si vais a Playa SA COMA,
pasaros por PALLADIUM Beach

Avda. d'Es Torrent, 1

•

1/1clieS 1171arlaCCl2,

Teléfono 55 06 50

s.g‘.

Telex 69259
GAT 490

ESPECIAL PUENTE DEL CORPUSOFERTAS MES DE MAYO
YUGOSLAVIA

del 01 al 05 Junio

59.000

Circuito en M.P.

ANDORRA

del 01 al 05 Junio

26.500

Pensión Completa

G ALICIA

'

del 28/05 al 04/06

Circuito en Media Pensión
(Visitando Rias Altas, Santiago,
Finisterre, Rias Bajas)

MARSELLA

del

21 al 23 Mayo

12.000

Solo avión

COSTA AZU L

del

21 al 23 Mayo

Excursión Niza y Mónaco
Pensión completa

LONDRES salidas 03, 10 y 17

33.200
Mayo

12.000
20.000

Sólo ida

48.750

Ida y vuelta

FIN DE SEMANAA IBIZA

laxas limitadas)
ayo

I • C LUYE: A vicin

Prelo: 9.950 p
os: 7.67 ts.
tras1aaos,146tety exc rsión vuelta a isla,con altnuerzo inc 11.dd°
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Ariany

María Mestre, responsable de Cultura

«Hemos conseguido que se lea más»
Bartomeu Riera Posse116
La Agrupació Independent Democràtica d'Ariany consiguió mayoría
en las pasadas Municipales con Antoni Pascual al frente —5 concejales— y por primera vez pasaron a
formar parte del Consistorio dos mujeres: Margalida Rosselló por AP,
hoy en la oposición y María Mestre
(AIDA), encargada de la Comisión
de Cultura y asimismo ostenta el
cargo de Vice-Presidenta de la
Premsa Forana.

una escuela de ball mallorquí, se imparten clases de solfeo y una coral
infantil que hizo su debut el pasado
5 de enero, dando un concierto en la
Parroquia. Un nuevo impulso se ha
dado a la publicación local «Ariany»,
que aparece cada dos meses, abierta a todos, con cambio de personal y
más participación de gente joven.
Antes de terminar esta provechosa charla con María Mestre, no podemos omitir que tienen en proyecto
crear un grupo de teatro infantil y ya
se trabaja para preparar la Festa de
Ia Independencia, que contará la inclusión de exposiciones, conferencias, etc. y también está en trámite
el escudo local para su aprobación
en el Parlament.

LA BIBLIOTECA
En primer lugar afrontamos el
tema de la Casa de Cultura, biblioteca que se inauguró el 29 de diciembre pasado —se informó en estas
páginas—. Se tiene abierto siete
horas semanales, martes y jueves
de 18 a 20 y los sábados de 17 a 20
horas, para realizar las diferentes
consultas. No obstante —nos sigue
informando María Mestre— en estos
cuatro primeros meses que funciona
Ia biblioteca, se ha dado un impulso
general a la cultura. Se han expedido más de 60 fichas para otras tantas personas, jóvenes en su mayoría, ya que la gente mayor lee
menos, se lleva los libros elegidos a
su domicilio y de esta manera pueden consultarse los mismos con
más comodidad.
OTRAS ACTIVIDADES
Además de la biblioteca, la cual
cuenta con un salón de actos anexo,

EL ESCUDO DE LA VILLA A LLUC
que están pendientes de unas subvenciones solicitadas para ampliarlo, en las pasadas fiestas Patronales, diríamos, empezaron a llevarse
a término diferentes actividades culturales en la villa, tales como una
exposición de cerámica mallorquina,
le siguieron conferencias sobre prevención de droga, toxicomanía, etc.
Unas sonadas fiestas de Sant Antoni con 11 foguerons y también un
exitoso baile de carnaval en el local
Parroquial, con más de un centenar
de personas inscritas.
Se ha fomentado la actividad musical y folklórica con la creación de

El próximo domingo día 8, el escudo de la localidad de Ariany será
depositado en el Santuario de Lluc,
junto a los de las restantes poblaciones. Fue esculpido por Mateo Forteza y ha estado expuesto varias semanas en la Parroquia.
Habrá un servicio de Autocares
desde la villa y a partir de Inca se
podrá subir a pie hasta Lluc, las personas que lo deseen. En el Monasterio se celebrará una misa solemne
con participación del coro parroquial
y la agrupación folklórica local
.S'Esbart d'Auberg» interpretará el
ball de l'Oferta y terminar la jornada
con un .pa amb caritat".
Foto: Pep Blau

estaurante

Ad' VISTA ALEGRE
PORTO CRISTO NOVO

Amplias terrazas con vistas al mar
Chef de cocina: JUANITO
Tel. 57 11 31

Saboree nuestras cames y pescados
en un incomparable marco.

I

rit

Son Carrió

Festes de Sant Miguel
Francesc Galmés
Divendres a vespre començaren
les festes de Son Carrie, les quals
foren presentades pel Batle de Son
Carrió Mateu Puigrós.
Seguidament tingue Hoc la conferència que sobre la prehistòria de
Mallorca, pronuncia de manera
el.locuent, el director del Museu Arqueològic Municipal, el qual durant
el desenvolupament de la mateixa
dona una nova hipòtesis, segons
digue, sobre el començament de la
romanització de Mallorca. El parlament interessa vivament a l'auditori,
que en nombrós grup havia omplit el
local.
Després poguerem admirar l'interessant pel.lícula “Mallorca temps
enrera» realitzada per Josep Berga.
El dissabte a vespre tenguerem la
demostració de Balls Mallorquins
amb l'actuació de la Agrupació Folklorica de Montisión de Porreres,
Castell de Capdepera, Tramudança,
Aliorna; la qual congrega una nombrosa gentada, que pel que deien,
trobaren bona la coca i la sangria,
amb les que foren obsequiats tots
els assistents per la comissió de festes.
El diumenge a vespre a l'església,
la Banda de Música Municipal oferí
un excel.lent concert, sota la direcció del seu actual director Francesc
Sapiria, interpretant un florit repertori.
El proper cap de setmana continuaran les festes fins el vuit de
maig, el dissabte dia 7 tendra Hoc la
gran vetlada musical amb les actuacions de Calabruix, Melodias de Oro
i de la cantant MARINA ROSSELL.

CONTINUA LA DESTRUCCIÓ DEL
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Hi havia un basament d'un veil talaiot a una quarterada anomenada
d'En Collet, ubicat entre el Puig de
Son Tovell i Portocristo, que sense
demanar-li permís ha estat un bon
tros destruit mitjançant una pala escavadora, que ha deixat damunt la
terra plasmada la seva trapitjada.
El qui l'ha fet trabucar provablement no sap que en aquell moment
estava destruint 3.000 anys d'història de la nostra terra, perque el veil
talaiot encara mos hagués pogut
contar moltísimes coses damunt la
seva construcci
ó, de la gent que el
va habitar i dels seus mitjans de
vida.
Des d'aquí demanam una vegada
més que les autoritats encarregades
de la seva salvaguarda s'hen preo-

Restaurante

cupin i protegesquin tot aquest legat
històric que es tan nostre com la mateixa illa.
Noltros creim que aquests monuments dels nostres avantpassats
necesiten un tracte molt més favoritisme del que fins ara han tingut,
també creim que arribarà un dia que
aixf succeirà, perque si no, els nostros nets ja no veuran lo que varen
esser capaç de fer els foners i quant
d'aquí molts d'anys demanassin
com era un talaiot, val molt més
poder-los mostrar els nostres grans
monuments que mos identificaren
com un gran poble dintre la Mediterrània.
Un vel savi grec digue: “UN
POBLE ES MES CULT I SAVI COM
MES RESPECTE, ADMIRA I
ENTEN LO QUE ELS SEUS
AVANTPASSATS FEREN PER
ELL».

LOS DRAGON ES

PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas

IMPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.
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Petra

Bartomeu Riera

El caballo Paupa, una futura promesa
El caballo Paupa, propiedad de
santjoaner Pep Bauzá Mesquida,
cuenta con 4 años de edad, él
mismo es su preparador y también
es ayudado en bastantes ocasiones
con la férrea y larga experiencia de
Antoni Sastre «calins», un petrer de
toda la vida relacionado con excelentes ejemplares de la cría caballar.
El anterior domingo, fue su primera carrera sobre 1.200 metros al galope en el hipódromo de Manacor,
clasificándose en primer lugar. Fue
conducido por su propietario, Pep
Bauzá, ante un numeroso público y,
al decir de muchos, su exitosa trayectoria sorprendió, porque pocos
caballos —se comentaba— triunfan
Ia primera carrera en los hipódromos, debido al cierto nerviosismo,
etc., entre otros.
No obstante, Paupa a los 4 años,
consiguió realizar una estupenda
hazaña y quizás sera una notoria
promesa a corto plazo, a raíz de
estar —como demostró— altamente
capacitado.
HOMENAJE A SEBASTIAN RUBI
Mañana sábado, con motivo del
primer aniversari o de la muerte del
hermano de La Salle, Sebastian
Rubí, se le rendirá un homenaje. El
mismo empezará a las siete y cuarto
de la tarde, previa concentración en
Ia plazuela del Convento.
Seguidamente está previsto trasladarse a la calle Angeles, donde
nació, descubrir una placa conme.

morativa, pronunciando unas palabras del Alcalde Martí Santandreu.
A las 20 horas, en el convento de
Sant Bernadí, misa en sufragio del
hermano Rubí, para después de la
misma celebrar un acto cultural, actuando las corales Infantil y Juníper
Serra. Parlamento a cargo del anti-

guo alumno de La Salle Guillem Riutort Alzamora y del hermano Antoni
Martí Sureda. Asimismo está previsto contar con la asistencia del hermano Provincial Joaquim Sanz
Sanz y la actuación de la banda de
música «Unió Musical Petra».
Foto: Pep Blau

El competente joven mecánico Biel Torrens, es el
propietario y regente del taller que abrió esta
misma semana al público, ubicado al final de la
calle Sol, dedicándose a mecánica en general.
Añade, que a buen seguro muy pronto nos
sorprenderá con alguna nueva sorpresa de
representación.

Portocristo

Juan Moratille

Fin de Fiestas
El domingo pasado, concluyeron
con simpatia y brillantez las Fiestas
de Abril del Centenario; decimos las
Fiestas de Abril, porque habrá las
del Carmen (o del verano), las de
Otoño (nos las inventaremos, esperemos que para inaugurar plazas y
paseos, Marqués incluido), las de
Invierno (Villancicos, Navidad,
Noche Vieja... con uvas, champaña
y campanadas). El año del Centenario tiene que ser realmente el «principio de una nueva era para Porto
Cristo-, como decía Damián Duran
en el coloquio que vino a animar.
Pero no por ello hemos de olvidar
el pasado; éste es la base en la que
nos asentamos y en la Fiesta de la
Tercera Edad, el Domingo pasado,
se recordaron ml vivencias de un
Porto Cristo que ya no es y que muchos añoran, porque todos añoramos nuestra juventud.
Sin embargo, este insólito y cuestionado Centenario despertó curiosidad por nuestro porvenir. Así es
como se mezclaron, en las animadas charlas de nuestros mayores,
imágenes de ayer y proyectos de
mañana. La -chocolatada» ofrecida
por -SA NOSTRA» en los locales
del «Agua Marina» reunió, después
de una misa para la Tercera Edad, a
más de trescientas personas y fue
amenizada por las canciones • de
nuestra -Coral Joven», creada y dirigida por Martin Saez. El Delegado
el Ayuntamiento Bernardo Amer, el
Presidente de la A.V.V., Salvador
Vadell, el Presidente de la Comisión
de Fiestas del Comité Procentenario, Sebastián Vives y el Director de «Sa Nostra», Julian CrueIlas atendieron a nuestros mayores
y les entregaron recuerdos del Centenario.
Mientras tanto, corría, frente a
nuestras costas, la Regata de cruceros -Primer Centenario de Porto
Cristo», entregándose a continuación los trofeos correspondientes a
Ia misma y a la de Ilaüts con vela del
domingo anterior. Un vino español
reunió a los participantes alrededor
del Presidente del Club Náutico,
2 Juan Servera Munar, que ostentaba
la representación del Comité Procentenario.
Por la noche, nuestra iglesia se

g

llenó de nuevo para el concierto de
la Coral -Ars Antigua». Una vez
más, nuestro público, numeroso y
entusiasta, pese a la dificultad de un
concierto de alto nivel cultural, se
dejó convencer tanto por las voces
de la Coral como por la intervención
instrumental de Jaime Piña, Inmaculada Mora, Bernardo Pomar, Mercedes Carlon y Xavier Carbonell. Es
de agradecer el trabajo tenaz de
nuestros artistas que alcanzan un
grado de profesionalidad públicamente reconocido. Y justo es señalar hasta qué punto la competencia y

capacidad de entusiasmar de Martin
Saez encontró en los miembros de
Ia Coral y de la Orquesta el el deseo
de superación que permite realizar
conciertos de la calidad del que
cerró nuestras «Fiestas de Abril».
Clasificación general de la Regata
de Cruceros d Centenario de
Porto Cristo»

1°. -Gudrum Ill» de Pedro Riche y
J.I. Servera, capiteado por Juan
Bonet.
2°. «Sora» de Tomas Ordinas.
30 «Sur» de Pep Fuster.
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LES PINTURES DE CORONADO

MIQUEL MESTRE A SA TORRE

JOAN DURAN A INTER ARTE

El pintor Manuel Coronado exposa
des de dissabte passat a la Banca
March de Manacor. Les pintures de
Coronado són conegudes a reu de
l'Estat, com també ho són a nivell de
la nostra illa, a on estan prou cotitzades.
Coronado exposarà a Manacor
fins dia 26 de maig, les seves obres
es poden veure cada capvespre a la
sala d'exposicions de Sa Banca
March a la nostra ciutat.

El pintor Miguel Mestre exposa des
de dissabte passat a la sala de la
Torre de Ses Puntes, l'exposició ha
estat organitzada pel Patronat d'Art
Plástiques i la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor.
Les visites a aquesta exposició es
poden fer diáriament de 19 a 21 h.

El pintor manacorí Joan Duran, tal i
com informàvem setmanes abans
participa,juntament amb altres pintors mallorquins, i el manacorí J.A.
Ramírez a la Inter Arte, mostra d'art
que es celebra aquests dies a València. Inter Arte és la quarta fira de
l'art internacional modern i contemporani.

Per la seva cange ‹(Et portaré una rosa»
,

Tres distintcions per Antoni Parera Fons
Quan encara no s'ha,
apagat els ecos de l'èxit
assolit per Miguel Ange]
Riera a Barcelona per la
seva darrera novel.la, ens
arribã la notícia d'un triple
distinció per un músic manacorí, afincat fa anys a la
Ciutat Comptai: Antoni
Parera Fons.
Es tracta d'un premi de
la Generalitat a la millor
cançó de l'any,.atorgada a
la cançó popularitzada pel
tenor Josep Carreras «Et
portaré una rosa.. Aquesta mateixa cançó ha estat
distingida pels radioescol-

tes de Ràdio 4, de RNE,
els quals d'una manera
democrática elegiren
aquesta cançó de l'autor
manacorí. D'uns quaranta
mil vots emesos, més de
trenta mil foren per «Et
portaré una rosa-.
Les distincions es completen amb la de l "Exit
d'Or., que es concedeix
anualment a Barcelona a
Ia millor cançó, dins la
festa de la Música Catalana, dedicada a la música
no simfònica i celebrada
enguany a l'Scala.
L'impacte de la cançó

de Parera Fons, amb la
veu de Josep Carreras,
ha estat, sens dubte, un
dels majors dels darrers
anys a Catalunya. Pot
haver-hi contribuït el fet
de que Josep Carreras ha
estat portada de moltes
revistes pel simple fet de
la greu malaltia patida els
darrers mesos. El que és
inqüestionable és que Antoni Parera Fons s'ha situat entre els més cotitzats i apreciats compositors espanyols del moment.

Està seleccionat pel
Premi Nacional
de Literatura

Miguel Angel

Riera

Escriure
com cal
Aquí hi haurà,
encara, qui discutirei la seva indiscutible categoria litereiria. La
Generalitat ho
ha tengut més
clar donant-li el
premi a la millor
narració. Poc a
poc ha anat reunint una obra ja
admirada més
enllà dels pa'issos
de parla catalana.
L'escriptor manacorí acaba de tornar de Barcelona, a on ha rebut un
dels guardons més apreciats per un
literat català: el reinstaurat Premi de
Literatura Catalana que atorga la
Generalitat. Sembla, per& que res
ha can a la seva vida.
Ens reb a casa seva i parlam a la
biblioteca i pels jardins cuidats i amb
details de bon gust aquí i
Tal volta per la proximitat de la
conciutadania em costa pensar que
estic davant un dels més valuosos
escriptors en llengua catalana del
moment: un dels cinc escriptors espanyols nominats pel Premi Nacioli nal de Literatura de tot l'Estat EspanyoL

-T'emociona, encara, rebre un
guardó?
-Per ses exactes, m'alegra molt,
de forma més cerebral que cordial.
No és una actitut vanitosa, sinó una
demostració que vaig tornant veil.
Però aquest guardó m'ha alegrat especialment ja que enguany tant els
premis de la crítica Serra d'Or i el
Premi Nacional de la Crítica s'havien declarat deserts, quan un i
altre, segons diuen els diaris de Barcelona -dels que em mostra una
cópia- volien atorgar-lo a < Els déus
inaccessibles», però no pogueren
per haver-los-me concedits en anys
anteriors.
,

-És possible que sies conegut i
reconegut al Principat i que a Manacor sies discutit I, el que Os pitjor, ignorat?
-Sí, me pareix possible, ho aceept
i me pareix bé. Jo he fet bastant perquè les coses sien així. M'interessa
ser un ciutadà ras que exerceix una
funció honestament. La part intelectual queda darrera la botiga.
-T'ha tractat malament el teu
poble?
-No, globalment m'ha tractat extraordinàriament bé: algunes persones, en particular, ho han fet de
forma indigna, pero això no desequil.libra l'apreciació global.

Aspir a viure molt
tranquil, vora els meus.
Que em deixin viure.

A la meva tasca poètica
Ia consider una feina
arrodonida.

Els únics insatisfets
amb «Els déus
inaccessibles» són els
homosexuals.
-Fa uns dies, el Diari de Barcelona afirmava que estas entre els

-Com s'explica que un home
tan ocupat professionalment tengui encara temps per escriure i
escriure be?

-Els dies tenen vint-i-quatre hores
i jo ja tenc molts d'anys, si saps
aprofitar les hores al llarg d'anys
arribes a fer una obra.
-... Morir quan cal, Andreu Milk
L'endemà de mai, Panorama amb
dona... ¿T'obsessiona la Guerra
Civil?
-No es que m'obsessioni; la vaig
viure d'aprop a la infantesa, quan jo
era molt receptiu i el meu subconscient deu estar amarat de situacions
dramàtiques viscudes aquell temps.
-La teva narrativa té elements
autobiogràfics?

-No, en quant a anècdota, sí en
quant a dèries i obsessions, supõs.

Me pareix 136 ser ignorat
a Manacor; jo he fet
molt perquè les coses
sien així.

-A que mês aspires en l'aspecte
literari?
-A que els meus llibres siguin traduïts i a escriure molts pocs llibres
més, pero que estiguin molt escrits.
-Tú, que ets ambiciós, a que
més aspires dins l'aspecte personal?

-A viure molt tranquil, devora els
meus: la família i els amics que formen part de la meva vida; que em
deixin viure un poc; no som belicós i
no m'agrada que ho siguin amb mi.
-Assistim ara al «boom» de Miguel Angel Riera com novel.lista.
¿Quina importancia dónes a la
teva obra poética?
-La poesia està ja inventariada en
un volum, com obra completa. Pens
que està en la línia del que a mi m'agrada que sia la poesia: lírica, comunicativa i expressada amb bellesa
formal rigurosa.

-Deixes la poesia com una
etapa ja superada o aspires a seguir escrivint poesia?
-De moment ho consider una
feina arrodonida; forma un sol còs,
pert) no descart qualque dia escriurer-ne una mica més.

cinc finalistes del Premi Nacional
de Literatura. ¿Que significaria
estar entre els cinc escriptors espanyols nom mats?
-El fet que estigui seleccionat com
únic autor català ja es motiu d'una
gran alegria; i si arribàs a guanyar
-encara que no hi ha precedentsseria una de les grans alegries de la
meva vida literària.
-És cert que una editorial de
Ilengua castellana t'ha oferit traduir la teva obra al castellà?
-És cert que s'està traduint ja «Els
déus inaccessibles» per l'editorial
Alfaguara i es cert que hi ha dues
editorials més que d'alguna manera
perdona'm la petulància- s'estan
disputant els altres. A una o altra
s'aniran traduint. La d'aparició més
imminent es la d'«Andreu Milà» al
txec, en un volum de selecció de
cinc obres de la narrativa catalana;
una antologia on hi figuren Espriu i
Calders.
-Com han estat les critiques a
aquest darrer Ilibre déus
inaccessibles»?
-Hi ha hagut moltíssimes critiques, gairebé totes favorables. Els
únics insatisfets, curiosament, han
estat els homosexuals que esperaven un altre desenllaç.

-Estan emparentats «Els déus
inaccessibles» i .La bellesa de

I' home»?
-Tots els meus llibres són un sol i
únic Ilibre; hi ha galeries subterranies que els comuniquen a tots. En
realitat tot es un côs unitari.
-T'interessa la Guerra Civil de
forma especial?
-En absolut. Mai n'he parlat. Sí
m'interessen els éssers humans sotmesos a una pressió sicológica.
-Serien el mateix les teves noveles si no hagués existit mai
aquesta guerra?
-Seria el mateix, pert) amb un altre
rerafons, el que fa viure el sotragueix existencial.
-A aquests moments En Blai
Bonet i tú estau triomfant per tot
arreu. Creus que hi ha d'altres escriptors mallorquins de la vostra
generació que mereixen ser reivindicats?

-Al nivell en que ho es En Blai, no.

Sense la Guerra Civil les
meves obres serien el
mateix, però amb un
altre rerafons.
-Quan escrius, que es el més
important?
-Dir veritats, i dir-les ben dites.
-I que són veritats en literatura?
-Les veritats són relatives, són
aproximacions a les veritats dignes
de ser inventariades.
-Et consideres un escriptor
lent?
-Més que lent, lentissim; som un
vertader llimac. Una novel.la com
«Eis déus...», d'unes cent vint pagines, m'ha costat quatre anys.
-El que vol dir que també ets pacient.

-Efectivament.
-Fas comptes presentar-te a
algun certamen literari?
-Mai, mai... me pareix fait d'ètica
quan has guanyat un premi important, com el Sant Jordi o el Josep
Pla, presentar-te a nibs premis, si no
es per vanitat, afany de notorietat o
purament pels diners. S'ha de deixar
pas a les persones joves que venen
darrere, han de trobar portes obertes.
-Escrius tal com apareix als
teus llibres o has de passar pel
sedaç d'un corrector catalã que et
transforma expressions al catalã?
-Totes les editorials tenen corrector d'estil. Actualment no em toquen

Escriguent som
lentissim, un vertader
llimac.
res com no sia una errada ortogràfica, pert) jo sé com donar gracia a
una expressió amb una heterodòxia
o deformació gramatical.
-M'han dit que prepares un altre
Ilibre de selecció de poetes joves
manicorins. Concretament es diu
que són nou els seleccionats. ¿Es
possible que Manacor doni tants
de poetes?
-La col.lecció El Turó es de poetes
joves més o menys manacorins, tots
ho són d'alguna forma. Estic esperant poder treballar en una segona
antologia de poetes joves manacorins, seria el número vint-i-cinc d'El
Turó.
-Que es pot esperar de dos autors joves manacorins, als qui ja
has publicat un Ilibre, com són En
Gabriel Galmés i En Jaume Capó?
-Se pot esperar molt ja que reuneixen condicions magnífiques. A
part, ja han triomfat i esper que encara ho facin de forma mes sonada.

Tots els meus llibres
són un únic llibre.

-I per acabar al Barça, qui l'arregla?

Miguel Angel potser no esperava
aquesta pregunta i somriu.
-Per contestar a aquesta pregunta
necessitaria tres planes, ja que no
es pot resumir fàcilment. He meditat
molt sobre el tema -el nostre entrevistat és un seguidor apassionat del
F.C. Barcelona- i per resumir-lo et
diria que els problemes del Barça
venen de la seva pròpia grandesa.
Té els mateixos problemes que fan
que no es puguin construir avions a
partir d'un cert tamany, ja que tot ha
de tenir un equilibri i el Barça té elefantiasis. Però, per molts de disgusts i problemes, per raó de fidelitat a la sang, Visca el Barça als moments bons i dolents. Es l'únic equip
del món que m'apassiona realment
veure'l jugar.
Antoni Tug ores
Fotos: Pep Blau

LA DECADENCIA
D'UN LITORAL
40.000 places hoteleres a Sant Llorenç,
el municipi amb més Hits de tot el !levant.
Es preveien 90.000 places a l'any 68, encara que l'Ajuntament democràtic de Sant
Llorenç va crear unes normes subsidiàries
per frenar aquest pla. No es va arribar a
aplicar degut a les pressions de construc-

tors i especuladors. Ara l'Ajuntament està
creant unes noves normes per limitar les
places a 48.000... Coses com aquesta passen constantment a Mallorca, pero no sempre s'aconsegueix «rebaixar» la destrucció. Per que es degrada la nostra illa?

LLEVANT: LA DECADENCIA D'UN LITORAL

o hi ha dia en què els
mitjans de comunicació
de les illes no parlin d'un
problema d'urbanisme,
d'intent de defensa de la terra, de
propostes i contrapropostes de cara
a canviar o deixar tal qual els Plans
Generals d'Urbanització...
Ens movem dins una zona on l'especulació del sc5I ha arribat al màxim
que es pot permetre una societat capitalista: un bé escàs (el sòl), interessos privats per enriquir-se ràpidament, una indústria que cal potenciar (turisme) dóna com a resultat
una desaparició continuada de la riquesa comú de Mallorca, el fi dels
bens que pertanyen a tots: la natura
i l'entorn ecologic de l'home balear.

LA BALEARITZACIO
No es estrany que s'hagi agafat
com a mot conegut a nivell europeu,
i per a significar la destrucció sistemática de les costes, el nom de .balearització». De fet allá on es repe-

Els diners tenen molta força

teix aquesta destrucció a gran escala, es utilitzada aquesta paraula per
definir sense explicar. És molt significatiu i també hauria de ser motiu de
reflexió i, si cal, de denúncia per a
tots els que vivim en aquestes illes.
Un 70 per cent de la població mediterrània viu a les costes. D'aquest
percentatge, una gran majoria
també té com a mitjà de vida el produït per la mar o per productes que
es donen prop d'ella. La pesca, les
produccions de sal o simplement el
transport, fa tenir en compte que el
litoral mediterrani i, en aquest cas, el
de les nostres illes, ha de ser molt
respectat, profundament respectat,
si es vol mantenir el nivell de vida i
millorar la seva qualitat.

EL LITORAL DE LLEVANT
El litoral de les illes ha sofert un
canvi esgarrifós els darrers anys.
Aquest recurs limitat que pertany a
tota la població ha anat a parar a

mans d'uns pocs compradors que,
alhora, s'han dedicat a especular.
L'esquema biològic del litoral es
molt complicat. El litoral es terra i
mar, són zones humides, boscos indispensables per a mantenir l'ecosistema, es riquesa pesquera... En
els litorals es on es determina la salinitat de les aigües de l'interior i a
partir dels quals actualment s'està
experimentant la progressiva salinització dels pous i de l'aigua de consum de la població.
En el litoral viuen espècies vegetals i animals d'extraordinari interés.
És una zona rocosa amb uns sivinars de gran importància amb mata,
aladern de fulla estreta, ullastre, xiprell, romaní... l'existència de tortugues, no només marines sinó també
les tortugues mallorquines, yellsmarins, els voltors de les nostres
illes.
Aquest litoral llevantí encara
manté llocs salvats de l'especulació,
però que, fins i tot avui, són en perill:
la zona d'Artà qué fins ara es la que
millor ha suportat l'especulació del
terreny i, de moment, no pateix la
colonització de les urbanitzacions; la
Punta de n'Amer tant en perill de degradació i d'especulació; el litoral de
Felanitx què encara té zones de
considerable valor ecològic i paisatgístic a més de no estar tant degradat com altres zones i amb possibilitats de recuperació.
La costa de I levant es plena
també de monuments al mal gust o
de destrucció descontrolada (es pot
controlar la destrucció?) de zones
d'un valor inestimable per a l'illa. La
darrera experiència, i una de les
més lamentables, dels pobladors
d'aquesta reunió, ha estat la urbanització de Sa Coma, però s'ha d'afegir l'especulació amb la Punta de
n'Amer, la costa de Son Servera, la
massificació de Cala Millor, la progressiva apropiació per mans privades de la costa de Portocristo, podent arribar fins a la urbanització de
Cala Mondragó.
Clar que n'hi ha més, segur que
n'hi haurà més, per això cal una
anàlisi, comia feta per l'Institut d'Estudis Ecològics (INESE) —treball
encarregat per la Conselleria d'Ordenació del territori i dirigit, al menys
en la seva primera part, pel catedràtic d'ecologia Miguel Morey—, de
cara a una defensa rígida i sense
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l'any 1985, mo;
Cardun 80 per cent dels com(
Ia zona estava d'acord
Punta tal com està. Aim!)
a l'any 1985 hi havia u n!
prevista, només a la I
27.000 persones!!!

No podem deixar a
nostres fills una ilk
sigui una plataforrr
asfàltica i de cimen

LA POLÍTICA I LA
DEGRADACIÓ

Roca i pedra: lnvair la costa de tots

Per davant ciment: darrera encara natura

La majoria dels municip
estan controlats per la dre
frequent la seva vinculació
inmobiliari. Pere), com en!
parlamentari Joan Mayol,
s'ha consentit i s'ha pror
procés d'especulació tar
que aquest procés s'ha fet

LLEVANT: LA DECADENCIA D'UN LITORAL

controlable i, en un moment determinat, tenen més força que el propi
Govern, això es el mós terrible, no
es que posin el Govern que volen,

sine) que a més manegen CDM
volen, això es el albs preocupant,
bé, el Govern o els partits, perquè
en el cas de Sa Canova ha estat una
mostra molt clara de quina ha estat

la pressió exterior que ha oblidat a
determinats canvis de postura que,
evidentment, diuen molt poc a favor
de la trajectòria de determinats
grups».

LA LLEI I LA DEFENSA
DEL MEDI

Mallorca envoltada per un mur de ciment

Ubicació dels ports esportius existents a Mallorca (cercles negres) i de cinc dels projectes actuals més conflictius (cercles
en blanc). Sant Telm Oust devora Sa Dragonera i La Trapa),
el Port de Só/ler (on algú ha parlat de fer la nova construcció
fins i tot fora del port natural), Sa Canova d'Artà (port anex a
una urbanització en projecte), la Colònia de Sant Jordi (devora Es Trenc) i Capocorb, a la marina de Llucmajor (urbanització iniciada 1/lega/menti contra el qual el GOB té interposat

Dues Ileis preocupen i desorienten als constructors, alhora que
donen molta feina als arquitectes: la
«Llei Cladera» i la «Llei de Costes». La primera proposta una limitació a l'explossió de la construcció,
mentre que la segona delimita les
zones de construcció a prop de les
costes: 100 o 200 metres de la costa
segons els casos.

Situació actual de la normativa urbanística als 53 municipis
de Mallorca. No queda reflectida necessàriament la normativa vigent (tan sols ho es si compta amb aprovació definitiva),
sine) la que més recentment ha iniciat la seva tramitació.
Llegenda: Tipus de document: A, Pla General; B, Normes
Subsidié ries; C, Delimitació de SOI Urbà; D, per manca de document propi, vigeix el Pla Provincial de Balears. Etapa de
tramitació: 1, avanç; 2, aprovació inicial; 3, aprovació provisional; 4, aprovació definitiva.

Bartomeu Ferrer, Regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament
de Manacor.

Amuntegament d'edificacions: un luxe per a pocs

concessions davant dels especuladors de torn.

LA DEFEKSA DE
L'ECOSISTEMA
Es clar que no podem deixar als
nostres fills una illa que sigui una
plataforma asfàltica i de ciment damunt de la Mediterrània. Amb això
bastaria. Però, per què defensar i
protegir la nostra costa, tota la
costa?
Una rag purament ecológica i de
supervivència: la recaptació de
pluja, aigua dolça tan necessària a
les nostres illes; defensa de la vida
de nombroses espécies autòctones
de plantes i animals; la possibilitat
d'oxigenació de l'atmgsfera... però
hi ha altres raons.
La funció social de la natura: mantenir i potenciar zones d'oci, que els
al.lots puguin conèixer la natura en
el seu context real; millorar la qualitat de la vida dais ciutadans... i, encara més, per una rag estètica i econòmica: la indústria més important
d'aquest país és el turisme i la nostra natura, les nostres platges, són
allò que el porta fins aquí, el pastís
s'acaba i amb ell també la major font
d'ingrés del ciutadà de les illes.

PARADÍS DE LES
URBANITZADORES
La costa de !levant ha estat, fins
ara, el Hoc on els constructors han
pogut disfrutar més d'urbanitzar i
edificar sense cap tipus de contrapartides (al menys públiques, no ens
podem ficar amb les privades). A la
zona de Capdepera més de la meitat del litoral esta envait per les urbanitzacions, té més places hoteleres i de segona residència que habitants de dret. Aquest augment de la
població condemna l'ecosistema a
una destrucció progressiva. No és
simplement construir, és la situació
que es crea quan la gran quantitat
de ferns i escombreries produïts
s'han de fer desaparèixer
Gran part de les urbanitzadores
que han treballat en la nostra zona
de !levant no han previst la solució
d'aquests problemes. La demanda
d'aigua, així com les instal.lacions
d'infraestructura, no eren previstes
amb tota l'amplitud necessària, donant pas a una situació de vegades
molt prop a la il.legalitat, no per la
construcció, sing pel perill a la salut
pública.
Corn un exemple d'aquest paradís

L'especulació del sòl ha
arribat al màxim que es pot
permetre una societat
capitalista

-Quina és la situació, a nivell de
construcció, en el litoral de la comarca de Manacor?
-En primer Hoc cal dir que ha hagut un
poc de canvi de plantejaments en referència a la qüestió de la costa (...) si be
teníem fa a penes un any intencions
molt expansionistes quant a construccions a la vora de la mar, en aquests
moments estam molt, molt recessius, es
a dir, hi ha una intencionalitat de no permetre més construcció a les zones costeres que estan més o manco aquelles
zones mal urbanitzades, que arranquen
des dies anys 50 i 60 (...) a la zona de
Manacor hi ha deu urbanitzacions.
-Pert', per que estan mal urbanitzades aquestes zones?
-(...) es evident que el partit socialista
en un moment donat anava a construccions rapides (...) els menys costos possibles de la urbanitzaciô i també seguint
uns criteris menys proteccionistes o
menys seriosos dels que hi ha hagut.
Per exemple, avui ja se comencen a exigir depuradores (...) avui hi ha una certa
reconversió (...).
-Hi ha zones a Manacor que se vulguin declarar zones d'especial protecció?
-Sí, ja s'ha soldicitat. La platja verge
de Cala Varques. Està sollicitat a la Comunitat Autemoma que la declari, si no la
declara no passa res perquè la declararem nosaltres amb la nostra autonomia
municipal (...) en aquest municipi hi ha
una intencionalitat evident de mantenir
el territori natui al que hi ha.
-Hi ha hagut algun tipus de pressions econòmiques perquè s'urbanitzi I no es realitzin aquests processos
de declarar std rústic?
-Són grups econòmics, grups econòmics que cada vegada són més forts,
poden tenir influencia en la premsa,
poden tenir influencia en molts llocs (...)
no crec que fins ara ens hagin pogut fer
alterar decisions, no s'ha donat el cas
per pressions (...) quan es pretén fer una
urbanització, gel que realment surt a un
preu irrisori es el preu, el cost dels terrenys, mires el cost d'una urbanització
sencera i el que no val res es el terreny
(...) te n'adones que, a mesura que et
vas posant més fort en el valor dels terrenys, l'urbanitzador fa unes ofertes
més altes, jo he arribat a sentir aquí dins
ofertes que si nosaltres deixàvem edificar 200.000 metres, ens donaven
800.000, propietat municipal, aguantes
quinze dies més i Ilavors l'oferta es més
alta, ells saben que el que es molt barat
es el cost del sell.
-Hi ha algun grup econòmic destacat en aquesta zona, algun grup inversor, amb nom, destacat que capitalitzi això?
-Hi ha grups inversors forts, i Manacor
té una certa tradició quant a gent expansionista (...) no puc dir noms.

LLEVANT: LA DECADENCIA D'UN LITORAL

fiscal, basta recollir l'oferta feta l'any
1981 per un constructor de Cara a
fer un bon negoci amb Cala Agulla
(terme municipal de Capdepera). Es
presenta amb uns plànols i un projecte de l'urbanització minima dels
edificis a la mar 160 metres, 3 Ha.
cedides a l'ajuntament perquè faci el
que vulgui... perfecte per a destrossar i fer irrecuperable una zona costera. Menys mal que ràpidament va
passar a l'oblit per falta d'acord municipal.

com a "mártir- dels ecologistes o
d'un ajuntament que no compren la
necessitat de construir aquella zona
verge.
També cal pensar en la constructora, amb un representant molt qualificat a Manacor, que encara avui,
vol aconseguir construir, sing tota,.
gran part de la Punta de N'Amer o
amb una altra empresa que voldria
construir-hi camps de golf i pistes de
tennis com a infraestructura del
seus hotels de luxe

LA PRESSIÓ DELS
DOBLERS

LA CONSCIENCIA DEL
POBLE

Seria massa improcedent començar a dir noms de constructors que
han aprofitat la seva situació econòmica per a dur a terme urbanitzacions o construccions il.legals. Però
està en el pensament de tots aguesta realitat.
Basta recordar la pressió exercida
per la constructora de Sa Canova
per a posar la gent de la seva banda
i presentar-se davant l'opinió pública

No sempre els diners, la manipulació política o la informativa poden
convèncer la gent. Moltes vegades
la consciencia que la destrucció del
medi ambient, que la natura una vegada degradada no es pot recuperar, que l'aigua degut, entre d'altres
coses, a les urbanitzadores que
estan potenciant la salinització,
cada vegada s'ha d'anar a buscar
més !luny... fa que aquells que en un

Joan Mayoll Serra, parlamentari al

blic tradicional en la zona, i per altra una
oferta d'un grup immobiliari de a canvi
d'una part de Sa Punta, comprar i cedir
la resta a l'Ajuntament de Sant Llorenç
(...). Aquest es un cas com a bastant paradigm à tic, un exemple de fins on pot
arribar aquesta pressió (...) probablement es un error econòmic perquè constituir à , o sigui, ara ja ningú pot negar que
es una costa balearitzada, aquesta cosa
que els politics de dretes denosten i
consideren una cosa injusta que se parli
de balearització perquè altres flocs
estan més fotuts que aquí, això es cert
però vol dir que altres llocs també estan
balearitzats, el que no podem dir es que
aquí no hi este. Llavors han quedat algunes restes molt puntuals a altres termes.
A Manacor la principal Area que té interés es la de Cales de Mallorca, de Cales
de Mallorca cap al nord, que constitueix
un centre d'interès turístic que està a
punt de desenvolupar la segona fase i
que, encara que ara s'ha racionalitzat
una mica, no deixa de ser una urbarització sobre un terreny verge. A Felanitx hi
ha dos o tres punts molt petits, que no
tenien un especial interés ecològic fa
deu anys perquè hi havia moltes Ames
com aquestes en aquella costa, però ara
s'han convertit en unes restes úniques i
que tenen un interés intrínsec real com
exemple del que va ser aquesta costa fa
molt pocs anys.

Consell Insular pel PSM
«La costa de Ilevant, qué era una
costa amb un potencial i una bellesa a
nivell turístic molt rellevant perquè es
una costa relativament baixa de Mallorca i oberta al mar, amb una quantitat
enorme de cales que tenen una bellesa
extraordinària. Ja des de les primeres
ocupacions del litoral, de Cala d'Or, adquiriren una fama molt justificada com a
urbanitzacions de qualitat, Cala d'Or em
pens que se va fer o just abans o just
després de la guerra civil, i tenien una
fama molt justificada.
Llavors el problema ha estat la massificació del fenòmen turístic que ha 'mphcat una ocupació absolutament massiva
del litoral allà on s'ha pogut, i les restes
han quedat absolutament alliats i el que
queda amb interès natural o ecològic
constitueix autèntiques exepcions puntuals al Ilarg de la costa (...) a més la
pressió continua.
Ara en aquests moments només hi ha
un punt protegit, que es Sa Punta de
N'Amer. Encara ara està viva la polèmica generada per dues pressions sobre
Sa punta: una l'interés de construir-hi un
camp de golf que suposaria una privatització definitiva d'una Area que es propietat privada pent) que manté un ús pú-

.

Un 70 per cent de la
població mediterrània viu a
les costes

principi no donaven importància al
fet de la degradació ambiental, ara,
encara que sigui per interessos personals, estan recolzant una actitud
de conservació de la natura.
Per exemple, la població veTna de
Ia Punta de N'Amer es mostra partidària de la seva presservació, sap
molt bé que es l'única zona verda
que hi ha entre el Cap d'es Pinar
(Son Servera) i Cala Morlanda; tenint en compte, a més, que la resta
de la costa està super poblada amb
urbanitzacions inadequades a la
costa i amb un mur de ciment entre
Ia mar i la terra.
És per això que es mostra contrária la població, i especialment els comenciants, a que s'urbanitzi. Un
sondeiq fet per la revista "Flor de
Llavors les grans propietats del sud, a
Santanyí, a la zona d'Es Rafai d'es
Porcs, que sí que mantenen les seves
característiques naturals perquè encara
no s'ha f et l'especulació corresponent.
Pert), i ara ja passant a parlar com a
parlamentari, una cosa que es nota perfectament es que el principal tema politic en aquestes illes, en el Parlament
d'aquestes illes, i sobre el que hi ha ales
debats i més proposicions i més iniciatives i més fracassos també i qualque exit
es en el tema de protecció del territori.
La primera Ilei del Parlament, sino recordo malament, o una de les primeres,
va ser la Ilei d'àrees naturals d'especial
interès, que era una Ilei marc que es va
utilitzar en primer Hoc per el cas d'Es
Trenc, que es la platja de Campos, que
se va utilitzar després per la Punta de
n'Amer, per Ses Salines d'Eivissa i Formentera i per l'Albuf era d'Es Grau, i llavors sí que s'ha intentat utilitzar per Sa
Canova d'Artà, que ha fracassat i que,
segurament, s'haurà d'utilitzar per altres
àrees (...).
Sempre aquestes proposicions de Ilei,
fins ara, han estat d'àrees litorals perquê, precisament, el problema està en el
litoral, no es de moment un problema interior, que mentre hi hagi un pam de
costa, la pressió anirà cap aquest pam
de costa, per raons

Perd aquestes dues Ileis varen
ser anunciades i varen provocar tot
el contrari del que pretenien. Un
gran sector dels constructors o propietaris es Ilangaren a registrar plànols i preparar nous edificis abans
que entrassin en vigor dites Ileis:
entre que se va dir que es faria la Ilei
Cladera i quan es va fer va haver
7.000 places registrades... tot un rècord per part dels constructors, arquitectes i aparelladors...
Ara falta que entrin en vigor en
tota la seva força per poder, si més
no, deixar allô que ens queda de natura tal com esté, al manco racionalitzar la construcció i defensar el litoral.

Entre que es va dir que es
faria la Ilei Cladera i quan es
va fer va haver 7.000 places
hoteleres

Hi ha, certament, un intent de paliar la situació a la qual ha arribat rifla degut al turisme. El Decret Cladera quedarà supeditat a la normativa
del futur pla d'ordenació. Aquest pla
intentaré protegir les zones costeres, limitar la quantitat d'habitants
tenint com a punt de referència les
platges, la seva capacitat; hi hauré
un màxim d'habitants segons el
volum edificat, perfeccionant el De-

Miguel Angel March, secretari del
Grup Ornitològic Balear (GOB)
Vosaltres heu seguit molt de prop
el procés de Sa Coma, ¿corn qualificaries tu el que ha passat? (...)
-(...) La part de Sa Punta de n'Amer
ara, en aquests moments, s'està parlant
d'urbanitzar-la a canvi de regalar la propietat a l'Ajuntament, el que pareix que,
per sort, l'Ajuntament ha tingut una mica
de seny i ha dit que no, que Sa Punta de
n'Amer totalment protegida.
El que ha passat a Sa Coma, S'Illot, i
un poc a totes aquestes zones, es el que
ha passat per tot Mallorca aquests darrers anys, i es que s'ha viscut una altra
vegada un boom a la construcció, un
boom turístic extraordinari, i s'ha concretat en una edificació massiva, absolutament brutal, a tota una série de focs,
com son Port de Pollença, Alcúdia,
Muro, Ca'n Picafort, Son Servera, Cala
Millor, S'Illot, com Sa Coma, jo crec que
són les zones que més han rebut (...).
La tendencia del turisme es deixar les
zones degradades com S'Arenal (...) i
anar a zones un poquet més ben conservades, estèticament més decents i
més presentables (...) es curiós com els
hotelers i la gent que té ingressos turfstics a S'Arenal esta intentant en aquest
moment peatonitzar la primera línia,
peatonitzar el passeig marítim de S'Arenal (...) ara veuen perfectament que perden qualitat turística, perden clients, si
no compensen aquesta pèrdua amb una
série de tasques que intenten compensar la degradació que han patit zones
tan congestionades com S'Arenal, ho
perden tot.

Nova urbanització prevista a Canyamel, gran part en zona forestal

El que ha passat a Sa Coma es un poquet el que ha passat per tot, es a dir, en
aquests moments si qualque cosa hi ha
rendible són les inversions immobiliàries
(...) una inversió immobiliària a Mallorca
en aquests moments, en dos o tres anys
es rendible. Mallorca ha passat per un
moment d'eufòria, de molt capital i, a la
vegada, la demanda a Mallorca no disminueix sinó que segueix augmentant
(...) molt de capital, una certa demanda
de permisibilitat dels ajuntaments, que
jo crec que han anat al fàcil.
Hi havia molta gent que volia invertir i
volia construir i, enlloc de racionalitzar i
anar retrassant un Poquet, no, han
donat Ilicències per tot i desgraciadament passarà all6 que tothom sap i es
que segurament aquests estius que
venen la demanda sera inferior a l'oferta, hi haura un excès d'apartaments i
d'allotjaments turístics (...).

-Tu sabries quin tipus de grups de
pressió o quins interessos hi ha darrera d'aquesta construcció tant ràpia?

d

-El capital que inverteix a Mallorca es
del més variat, i es capital internacional i
capital espanyol i capital català i capital
mallorquí, es a dir, actualment hi ha un
caramull d'inversions (...) hi ha una serie
d'inversions importants són d'origen un
poc fosc i pareix que per blanquejar dobiers negres (...) també les inversions de
bancs importants, de bancs espanyols i
estranqers (...) es una inversió molt variada i que agafa tots els estaments polítics (...).

URBANI ZA
BAHIA NOVA
CAMINO PARTICULAR
EN OBRAS
EL PASO
PRO

Una de les zones a defensar de l'especulació dels unbanitzadors

cret Cladera i donant-li major flexibilitat.
La realitat és que existeix per tot
arreu la intenció de frenar el creixement desmesurat que ha existit fins
avui. El Pla d'Ordenació de 1Pferta
Turística intenta donar aquesta possibilitat i ordenar la construcci
ó, és
d'esperar que l'aprovació per part
del Consell de Govern signifiqui un
augment de la defensa de les costes
i el litoral de les illes.

El més terrible no és que
posin el Govern que volen,
sinó que a més el manegen
com volen

mallorquins queda la tasca de conservar i millorar la terra dels seus
pares, conservar la seva cultura,
mantenir i potenciar la llengua i d'aquesta manera, mantenir també
l'esperança que aquesta terra continuarà essent Hoc de bellesa natural,
de gents acollidores i, com fins ara,
Hoc de respecte i solidaritat.
,

ESPERANÇA
Mallorca és una de les terres més
visitades, tant per turistes de l'Estat
Espanyol com d'altres Estats. Als

Toni Miró

Teatre

Ja ha començat la II Mostra
Amb un parell de dies de retard,
divendres dia 29 tenia Iloc al Teatre
Municipal la representació de la primera obra, El malalt imaginari de
Molière. Dimarts dia 3, tocava el torn
a El fantasma de Canterbury de
Oscar Wilde. Abans de passar a comentar aquestes dues obres, repetirem les que manquen a representar
ja que, com dèiem, hi ha hagut un
canvi d'horaris:
Dia 4, 5 i 6, s'hauran representat
aquestes tres obres: El vestit de
l'emperador, Pep el maquinista i
Ia rateta presumida i —encara avui
a les 2030 sou a temps a veure-la—
Les armes de bagatel.la. Dia 9, podreu veure El mercader de Venècia; dia 12, Els 6ssets; dia 13, A
Barcerola fan ballades; dia 17, Entremesos i, dia 20, clourà la mostra
El fantasma del castell.
.

EL MALALTIMAGINARI
Director: Pep López.
Amb un repertori íntegrament femení (car no podia ser d'altra manera), el col.legi de La Caritat posava
sobre les fustes aqueseta famosíssima obra de l'immortal Molière; clar
que amb alguns arranjaments de
Pep López de cara a llevar-li una
mica de solemnitat i afegir-li encara
més situacions divertides. En total,
eren tretze actrius, i pel que fa a la
representació en general, podem dir
que tant el director com el repertori
se'n poden sentir ben satisfets, car
els sortí ben arrodonida. Parlant ara
d'aquestes concretes, cal remarcar
l'excel.lent interpretació del malalt,
Ia perfecció de les escenes on l'important eren les gestos i no les paraules així com també la bellesa i la
versemblança del decorat, bastit a
corre-cuita, segons em digueren.
L'argument es la história d'un home
que es creu estar malalt, i que fins i
tot anota meticulosament les medicines i les lavatives que li recepta el
metge Purgot. Aquest <<rnalalt» té
una filla, la qual vol casa amb un fill
també metge del metge Purgot.
Aquesta filla, emperò, estima un
altre jove que no té res a veure amb
la ciència médica. El pare mirare
d'esposar-la amb el jove Purgot ja
que ell, egoista, el que vol es tenir
sempre un metge a prop per a que
se'n cuidi d'ell. A partir d'aquí, se

succeeixen un seguit d'embolics
bastant divertits dels quals en sortirà
el desenHaç de la història. Un desenllaç feliç.
EL FANTASMA DE CANTERBURY
Director: Rosa
Obra que, com l'anterior, ha sofert
unes voluntàries i Ileugeres modificacions per tal de fer-la més planera
als ulls dels al.lots.
D'aquesta obra crida l'atenció especialment l'atmosfera de terror que
envolta un bon grapat de les situacions que esdevenen en un veil castell amb fantasma inclòs. Aquesta
atmosfera de terror de què parlàvem
consisteix en un esplèndid joc de

Ilum i so: Ilamps i campanades, musica de terror. Els al.lots s'ho passaren bé especialment perquè pogueren contemplar un fantasma del tot
desmitificat, fins al punt que era
poruc de les bromes que li feien els
fills de la família que havia anat a
instal.lar-se al seu castell. Finalment
el fantasma, tristoi, decideix «confessar-se> amb Virginia, una de les
filles. Aquesta, gentil ella, l'ajudarà
amb el que ell més desitjava: entrar
al Jardí de la Mort. Amb la desaparició del fantasma i l'aparició de la filla
que havia desaparegut tot preocupant els seus pares, es posa fi a
aquesta terrorífica i divertida història.
Jaume Galmés
,

DISCOS

Trailer
¿Sabían ustedes que
en ciertos largometrajes
en formato de video, sólo
vemos escasamente una
tercera parte de su original en 35 mim?
Efectivamente y muy
especialmente en las películas editadas por las
multinacionales CBS,
Warner, CIC, etc. Estas
grandes películas de gran
éxito cinematográfico popular como pueden ser
«Cocodrilo Dundee», "Misión: salvar la tierra», «Tiburón», «La conquista del
oeste», «Silverado», "El
jinete pálido», más un
largo etc. de largometrajes están literalmente masacradas. En nuestros televisores apenas vemos
una tercera parte de su
versión proyectada en las
salas cinematográficas.
Me explicaré: todos los
largometrajes nombrados
anteriormente, y que sólo
sirven de ejemplo a los
muchos existentes, estan
rodados originalmente en
35 mim en «scope» o cinemascope, es decir pantalla tres veces mayor que
Ia normal de un televisor,
es decir que nos perdemos dos de las terceras
partes del «film» y el público tan contento.
Este problema que disgusta a los que verdaderamente amamos el cine
podría evitarse respetando su formato en cinemascope, como hacen
muchas casas españolas,
cosa que es de agradecer; pero las multinacionales se han percatado
de que si la película
ocupa solamente la mitad
de pantalla del televisor y
en forma rectangular, no
es comercial y a la gente
no le gusta. Cuando de
esta forma sería lo ideal y
podríamos ver el «film»
g enterito y percatarnos de
lo que ocurre más allá de
los «costados» de la imagen.
1-, Me imagino que este
problema, que debería re-

ES MERCAT
Llista dels discos
més venuts
1. Whenever you need... (1)
Rick Astley (BMG Ariola)

2. Faith

(2)

George Michael (CBS)

3. Desde Andalucia

(5)

Isabel Pantoja (BMG Ario/a)

4. El grito del tiempo

solverse inmediatamente,
es debido única y exclusivamente a la desinformación del videoadicto que
prefiere ver la pantalla de
su televisor Mena de imagen por los cuatro costados, antes de verla
«vacía» arriba y abajo y
de forma rectangular.
Las multinacionales del
video sólo respetan el formato original en «scope»
cuando aparecen los títulos, en el encabezamiento
o al final de la película,
para que estos no queden
cortados y puedan leerse
al completo, pero cuando
terminan éstos... un tercio
de su versión original.
Pues por todo esto y "muchas cosas más», continúo afirmando que el
mejor lugar para:ver CINE
es un CINE.
Y hablando de salas de
exhibición, esta semana
en el cine Goya podremos
ver la producción de Jose
Frade «Fanny Hill» rodada en 1.983 por Gerry
O'hara e interpretada en
sus principales papeles
por Liza Raines, Oliver
Reed, Shelley Winters y
Wilfred Hide-White.
Es una producción erótica más o menos decente
dentro del género, que
centra su acción en el
siglo pasado y en el seno
de una familia aristrocráti-

ca inglesa donde las pa.
siones y la lujuria se desa
tan con auténtico frenesí
Narrada en tono de comedia, con numeritos de sadomasoquismo. Sobresale la interpretación de Oliver Redd.
Completa el programa
Ia película inglesa de Bob
Clark ("Porkis») «Turk
182». Producción realizada en 1984 y que pasó
prácticamente inadvertida
cuando se estrenó en
nuestra capital, hace año
y medio, a pesar de su interesante temática policíaca y del buenhacer de
su director Bob Clark.
Emilio Henares Ad rover

(4)

Duncan Dhu (G. Accident)
,
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5. Danza

(7)

Cantores de Hispalis (Hispavox)

6. Tempo d'Italia

(6)
Luis Cobos (CBS)

7. I'm your man
(3)
Leonard Cohen (CBS)
8. Unchain muy heart

(9)
Joe Cocker (EMI Odeón)

9. En ciertos momentos (8)
Eros Ramazzotti (Hispavox)

10. Los afios 70 por...

()
-

a década prodigiosa (Hispavox)

VIAJES — — GAT 1359

EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chirter
Viajes bina de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 SO - Manacor
(Es Merest) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

OFERTES DEL MES
DE DISCOS

«ES MERCAT»
25% descompte
*P1MPINELA
(El Duende Azul)
*THE SMITHS
*ROCIO JURADO
(sus 25 mejores)
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Albert Sans&
Tots els objectes estan repetits menys un, quin
és?

Posau el nom de cada un dels objectes en el
respectiu lloc en el requadre.

•

Colocau cada paraula en el seu Hoc de forma que
quedin correctament entrecreuades:
Encatarinar-se; Bastonejen; Plumbit; Cantant;
Beqbnia; Gemec; Carta.
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MOTS ENCREUATS

Solucions a l'Oci de la 7setmana passada
Cálcul 16gic- matemàtic: als rotlos d'esquerra a
dreta començant per dalt; 4; 43; 15,170; 67.
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TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776
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PATROCINA: AQUA CITY

Setmanan

Darrer resum: cicle superior de St. Francesc.
Curiosament el titular quasi coincideix amb el de l'entrega de les activitats de les que ara en feim el
resum, activitats dels cursos de sisè i setè de St. Francesc. Entre totes les activitats que ens han entregat
hem escollit les que presentam un poc a l'atzar perquè la veritat és que totes les nines les han fetes més
que bé I, desgraciàdament, no són totes les que hi poden esser, gràcies, però, a totes igualment. Sabeu
que després del resum del cicle superior començam una vegada més amb les activitats que periòdicament
vos entregam, aquesta vegada ho ferem per darrer cop. Sí, perquè entre les tres setmanes de l'entrega i
les tres del resum, per les quals esperam continuar amb la vostra col.laboració, ens haurem plantat just
davant les vacances de l'estiu, al final de curs. Però de moment encara no hi som i val més anar per feina,
els noms de les nines les activitats de les quals hem posat aqui són: Joana Lliteras, M. Del Mar Bordoy,
Yolanda Garcia, Maria Servera, M. Antònia Febrer i M. Esperança Nicolau. Enhorabona, i ja sabeu
que podeu passar a recollir les entrades d'Agua City».
Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
Fotos cursos: Pep Blau

3. Saps què Os una onomatopeia? Doncs, escriu al costat de cada nom l'onomatopeia corresponent i com
es diu
Moix
miau
meular
Ovella...bee..,-

r
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4. Afegint a aquestes consonants les vocals que les falta completaras el nom de 15 pobles de les
Balears (cada punt correspon a una vocal).
1. S.Iv. Sely-o. 2 . .r..ny ..&s.arm
3. P.tr. Pei-u.
4. M.r. ttuvo
5. S..ab la..
6. M.n.c.r ilanacor 7. C.s.bl.nc.Co.sa 5160033. F.I.n.tx retanit-x 9. S.nt Ll.r.ng SGek Lkalven; 10. ndr.tx
11. S.n M.c.. Sort
12. P.rt. Cr.st. Pob-I-0 13. C..t.d.II.
14. ..v.ss.Eivis•sa 15. S.nt .nt.n.
l'i ado
C.A:vVadel Icn
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15.
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VIDEO CLUB OSCAR
*La fuerza de la venganza
*Los invitados
*El cuarto protocolo

*Desnuda para matar
*La veneciana
*La señora
*El chico de oro

HORARIO: 10- 13,30 y 16,30 - 20,30
Sábado tarde abierto de 16- 20 horas.

*Marine, entrenado para matar
*Muerte antes que deshonor
*El eslalom del Niagara
*52 vive o muere
*Atracción impura
*Lenta agonía
*El sargento de hierro
NUEVA DIRECCION Y PROXIMA AMPLIACION
Sugestivassorpresas para FINES DE SEMANA

Avenida Salvador Juan, 75 Manacor

Tel. 55 44 54

EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección

3. Saps què és una onomatopeia? Doncs, escriu al costat de cada nom l'onomatopeia corresponent i com
es diu
meular
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miau
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2. Pensau paraules que tenguin un so igual. Després inventau divertides frases on surtin moltes d'aqueselV "rOLO rt RA ro
tes paraules, tantes com pogueu. Per exemple:
T ¡,is AL-rEeQ
La Lola esta malalta i li ha fet mal la mel i el meló amb melmelada
ENTA
I A /4-09.5c- A f2o
L R
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El xérif té mal de panxa perquè ha menjat xocolata amb xurros
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1. Formau paraules compostes amb elements d'una i l'altra columna respectivament:
parar

escurar
sud
boca
poca

badat
yvergonya
dents
Ilamps
oest
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Col.legl Ses Comes, 6 curs. Jesús
Alguacil Paz, Jesús M. Arrabal Dominguez, Francisca Bonet Riera, M. Magdalena Brunet Vadell, José A. Cano Llacer,
José M. Cuenca Cabel, Antonio Font
Oliver, Juan Font Oliver, Sandra González Rosso, Concepción Hidalgo Casado,
Eva Hernández Martínez, Miguel A. Herreros Rosado, Margarita Horrach Marquez, Daniel López Hernández, Antonio
Marín Sureda, Juan José Martínez Moreno, Domingo Martínez Ortega, M. Teresa Martínez Vives, Luis Melis Quetglas, Pepi Moncada Olivas, Victoria Nelson, M. Pilar Perelló García, Damiana
Pérez Caldentey, Matilde Pérez Martín,
Yolanda Pérez Pérez, Fernando Pertusa
Arronis, M. Pascuala Riutort Ortega, Carolina Rodriguez Duran, José Antonio
Rojas Jardín, Carolina Romero Royo,
Juan Miguel Sánchez Amer, Antonio
Servera Vega, Francisca Vadell Cruz,
Sergio Vázquez Hernández.

Col.legi Ses Comes, 76 curs. Angela
María Alfaro Palazón, Lorenzo Barceló
Bleda, Mónica Bautista Ramírez, Ana
María Bergas Bassa, Catalina Borrás
Barceló, José Antonio Caldentey María,
Joaquin Cerdán Pais, Victor Manuel
Durán Sureda, David Flores Torres,
Margarita Galmés Estrany, María Gutierrez Romero, Beatriz Hidalgo Brunet,
Aurora López Campillo, David López
Hernández, Francisco Javier López
Sánchez, Salvador Lozano Cánovas,
Catalina Llodrá Brunet, Patricia Martínez Fitzgerald, María José Medina
Capó, Marina Merino García, M. Inmaculada Muñoz García, Juan Manuel
Muñoz López, Carlos Vicente Ortega
González, Damian Roig Vives, M. Denise Santandreu Uterrark, María Sureda
Suher, Nadal Torres Pastor, Jaime Truyols Nicolau, María Francisca Vives
Maimó, Sonia Yeste González, Rita
Nuñez Luján.

Col.legi Ses Comes, 86 curs. Marta
Acosta Rojas, José A. Alfaro Palazón,

M. Antonia Barceló Llodrá, Guillem Bautista Estrany, José M. Bautista Estrany,
M. Angeles Cifuentes Bahuls, Francisco
Diaz Rodriguez, Ramón Garcia Méndez, Frco. Javier Gelabert Rayó, Monserrat Gomis Juan, Nieves Gutierrez González, Olga Guzman Martin, Elena
Huertas Martinez, Dolores Huertas Vilchez, Juan Amador Huertas Vilchez,
Juan C. Jimenez BahuIs, Daniel Marín
Sánchez, Pedro Martinez Garví, Lourdes Melis Juan, M. Carmen Muñoz
Gómez, Jaime Nadal Jimenez, Belén
Oliver Nicolás, José Pafiella Gual, J.
Luis Pérez León, David Prieto Torres,
co Sonia Ramis Bell, Lourdes Ribalta Mas,
.n Catalina Riutort Ortega, Santiago Rodri• guez Huertas, Juan A. Roig Bassa, Roc
o sario Roldán Gutierrez, Antonio Serrano
E Romero, Marisa Vazquiahez Peña, Juan
C. Vilchez Estelrich, Juan Fco. Vilchez
P'" Sánchez, Isabel Zabala Garcia.
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A s'hora de sa veritat

Aquest dissabte, festa
grossa d'es futbol manacorí
per Felip Barba
Aquest dissabte sera festa grossa p'es futbol manacorí i, encara més, p'es futbol Comarcal. A les 16 hores
juguen ets Infantils de s'OLIMPIC en eliminategia d'es
campionat d'Espanya enfrontant-se ni més ni manco
que a l'ESPANYOL de BARCELONA, equip, aquest,
que va eliminar el propi BARÇA.
A les 18 hores (les sis d'es capvespre) es JUVENILS
DEL MANACOR s'enfronten a l'EIVISSA, en partit de
sa Lliguilla final de sa fase d'ASCENS a CATEGORIA
NACIONAL JUVENIL.
Tant un com altre partit són de sa maxima categoría
futbolística; un en Infantils i s'altre en Juvenils. Partits
d'aquesta importancia no se podran veure a altre població de Mallorca, com a minim fins a un altre any... i es
molt probable que cap CLUB tengui Is solera i la sort de
poder situar DOS EQUIPS DE SA PEDRERA en tal alta
situació.
És un honor p'es futbol manacorí poder assistir,
aquest dissabte, a encontres tan trascendentals. Veurem sa flor i nata del fútbol catalã (que vol dir d'Espanya) i després sa nata i sa flor d'es futbol de sa Comunitat Autónoma Balear.
Es vaticinis se decanten de diferents maneres: En Infantils es favorit és l'ESPANYOL, diuen que s'equip

més potent de s'Estat. En Juvenils confiam i desitjam
sa victória d'es manacorins per damunt ets eivissencs.
De totes maneres, en futbol no se poden anticipar resultats i es dos partits s'hauran de jugar.
Tant si se guanya com si se perd s'ha de fer amb sa
cara ben alta. S'ha arribat més amunt que qualsevol
altre Club Mallorquí, i aquí esta s'honor que s'ha d'atribuir en es campions manacorins.
Perquè quedi pública constancia, vull recordar que
aquesta situació privilegiada d'es nostros equips de pedrera ve fomentada per sa tasca genial que en infantils
han fet n'Emili Fuster i En Biel Fullana, i en Juvenils en
Tormento, o sigui en Pere Riera. Tot això baix sa batuta
d'un coordinador exemplar: En Miguel Estrany i de tots
ets altres que col.laboren en ets entrenaments.
Com a nota final, crec que es de justícia felicitar sa
Directiva, almanco perquè ha sabut confeccionar s'organigrama perfecte i sobretot perquè HA DEIXAT FER
FEINA sense intromissions.
Si es primer equip del MANACOR ha fet una campanya sensacional, ets altres, es de sa ped reran, encara han superat es primer equip. Per això, aquest dissabte se mereixen s'homenatge i s'aplaudiment de tots
es bons aficcionats. Apa i endavant!

Es Juvenils del Manacor i ets Infantils de s'Olimpic ju guen demà a Na Capellera dos partits importants.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

J. Manacor- Ibiza

Los manacorenses a un paso del ascenso
Felip Barba
De casi definitiva para
Ia consecución del ascenso a la Primera Regional
Juvenil, debemos calificar
Ia victoria del Juvenil Manacor el pasado domingo,
en su visita al Isleño. En
un partido que los jugadores rojiblancos manacorenses fueron siempre por
delante en el marcador,
llevando en todo momento el control del partido, a
pesar del caserismo del
colegiado de turno.
Los goles de Gomila en
Ia primera parte y de Galletero hicieron justicia a lo
acontecido sobre el rectángulo de juego.
Con esta victoria el Juvenil Manacor se sitúa,
después de los dos partidos jugados, en primera
posición.
MAÑANA EL JUVENIL
IBIZA

Mañana en Na Capellera el Juvenil Manacor recibe la visita del Ibiza. Por
lo que cuenta con dos
puntos, teniendo aún opciones de conseguir el ascenso, por lo que vendrán
a Manacor en busca de
un resultado positivo.
LOS DE PEDRO RIERA
CON LA MORAL A
TOPE
Después de la victoria
en Isleño, los jugadores

de Pedro Riera han demostrado su buen momento de forma y juego,
unido a la gran moral que
tienen los jugadores,
afrontarán el partido de
mañana frente al Ibiza
con la mentalización de
que pueden y deben conseguir los dos puntos en
juego, ya que de esta ma-
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nera estarían prácticamente en la Primera División Nacional. Cosa que
no dudamos se merecen
tanto entrenador como los
jugadores que en estos
momentos componen la
plantilla juvenil rojiblanca.
No hay bajas en el equipo de Pedro Riera para el

partido de mañana frente
al Ibiza y que dará inicio a
Ias seis de la tarde. Por lo
que el once inicial estará
compuesto por: Llinás en
Ia portería; Sansó, Mateu,
Camand y Ramón en la
defensa; Brunet, Casals,
Sureda y Llull, en la medular; Galletero y Gomila
en la delantera.

TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08

CARPINTERIA PROPIA

ALMACEN

c/ Simó Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3
C.B.
07500 - MANACOR

Campeonato de Espana Infantil

Mañana Olímpic - Español
Felip Barba
Al fin se va a disputar la
primera eliminatoria correspondiente al Campeonato de España de fútbol
infantil. En esta primera
eliminatoria le ha tocado
en suerte al Olímpic de
Manacor, nada más ni
nada menos, que al Español de Barcelona.
El equipo españolista
se ha proclamado campeón de Cataluña, despubs de haber eliminado
al Barcelona y de vencer
por 5-0 al Sans en la
Final. Por lo que demuestra que tiene un gran equipo.
El Olímpic flamante
campeón de Baleares
afronta esta primera eliminatoria, con las ganas e
ilusión de intentar apear el
equipo españolista de
este Campeonato de España. Cosa que sobre el
papel se presenta difícil,
pero no imposible, pues
los jugadores de Biel Fuliana y Emilio Fuster, son
conscientes de lo que se
juegan y por lo tanto mañana más que nunca van
a luchar por conseguir
una buena renta que les
permita jugar el segundo
partido frente a los de Sarriá con posibilidades de
ganar la eliminatoria.
Todos los jugadores de
la plantilla del Olimpic
estan en perfectas condiciones de ser alineados
en este partido frente a!
Español que se va a jugar
mañana a las cuatro de la
tarde en Na Capellera y el
equipo titular estará formado por: Lozano, Fullana, Cazorla, Garau,
Cesar, Tomas, Puigrós,
Monroig, Santa, Quetglas
y Muñoz.
.

GABRIEL FULLANA ENTRENADOR DEL OLIMPIC INFANTIL
0/AMOS A INTENTAR
HACER UN BUEN
PAPEL»

Gabriel Fullana entrenador del Olímpic Infantil,
que mañana se enfrentará al Español de Barcelona, nos ha dado en esta
corta entrevista su punto
de vista sobre esta primera eliminatoria del Campeonato de España Infantil.
-Gabriel, ¿clue sabes
del Infantil Español?
-Pocas cosas. Solo se
que eliminó al Barcelona
en la semifinal del Campeonato de Catalunya,
que venció con claridad,
5-0, al Sans en la final y
que la prensa de Cataluña
dice que es el futuro campeón de España.
-La falta de competición
en estas últimas semanas, Lha afectado en algo
a tus jugadores?
-Crec que no. Hemos
entrenado con la misma
ilusión y ganas que si tuviésemos que jugar cada
sábado.
-,Qué puede pasar mañana frente al Español?
-Yo no sé lo que puede
pasar. Nosotros estamos
igual o más mentalizados

Gabriel Fullana, confía sacar un buen resultado
frente al Español.
que el Campeonato de
Baleares. Intentaremos
no perder y no descarto la
posibilidad de eliminar al
equipo españolista.
-LAlgo más?
-Que mañana la afición

acuda en masa a apoyar
a nuestros jugadores, que
colabore con nosotros y
de esta manera será más
fácil luchar frente a este
gran equipo que es el Español.

Alaró - Manacor

Los rojiblancos en cuadro
Galletero, Rivera y Riera, bajas
Felip Barba
A pesar de conseguir
ganar al Cade Paguera
por la mínima, al Manacor
le salió cara esta victoria
por la ineptitud de un Colegiado el Sr. Martin Franco. Que por doble amonestación expulsó a Galletero en el último minuto
de partido, pero que al redactar el acta del partido
escribió que el jugador
manacorense se le había
zarandeado, por lo que le
había mostrado la cartulina roja directa. Con esta
expulsión el Manacor se
queda sin ningún jugador
en el centro de la defensa,
ya que Tomeu Riera se incorpora mañana al servicio militar y Rivera no volverá a vestir en lo que
resta de temporada la zamarra rojiblanca, por su
mal comportamiento en
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Calvià, en donde durante
todo el partido buscó la
expulsión, dejando con
ello el equipo mermado.
EL ALARÓ CON
PROBLEMAS

Si el Manacor tiene problemas para confeccionar
un once de garantías el
próximo domingo en
Alaró, peor lo tiene el
equipo que entrena José
Jaume, ya que el pasado
domingo en el partido
frente al Isleño, el Sr. Trilla García le expulsó a
cuatro jugadores, con lo
cual también el equipo
alaronense está en cuadro.
El Alaró se encuentra
en la zona intermedia de
Ia clasificación, no pudiendo aspirar a jugar la
Copa del Rey, ni tampoco
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SANTA MAMA DEL HMO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,

puede peligrar su permanencia en la categoría.
Por lo que el partido frente
al Manacor va a ser de
puro trámite para el equipo alaronense, aunque sí,
va a intentar doblegar al
Manacor.
No sabemos que equipo va a oponer José
Jaume al Manacor, pero
éste no variará mucho del
siguiente: !bars, Corró,
Sans, Villalonga, Sierra,
Guasp, Ferrer, García II,
de Lucas, Campins y Rosselló.
LOS MANACORENSES
EN BUSCA DE UNA
VICTORIA
Cuando faltan tres jornadas para terminar la
Competición liguera y el
Manacor está a tres pun-

tos del líder Ibiza y aún siguen manteniendo esperanzas, aunque remotas.
Por lo cual se desplazará
a Alaró a intentar conseguir una victoria, aunque
lo va a tener difícil por la
baja de tres jugadores
considerados titulares y
pensamos que lo va a
notar el equipo de Paco
Acuñas, a pesar de que el
equipo local se va a encontrar con la misma situación. Pero esperamos
que los jugadores del Manacor que jueguen frente
al Alaró saldrán a por
todas, intentando hacer
olvidar a los ausentes. De
todas maneras el rendimiento del equipo, en especial en defensa se va a
notar.
Si no surgen más problemas, esperamos que
no. El equipo titular que

Viajes
ANKAIRE

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS

SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE

MANACOR

Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR

Onofre
Loren
Riera

Llodrá
Matias
Tófol

Tent
Galletero

Caldentey
Adrover
Crespi
Matas
Rivera

Mesquida
Timoner
Ferrer
Bosch
Botellas

65
65
61
61
59
56
55
47
46
46
37
31
29
15
14
11
7
2

*************w**********
i SU AGENCIA DE VIAJES!
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR .C.D. MANACOR

Onof re
Caldentey
Matías
Rivera
Tent
Matas
Loren
Galletero
Tófol
Crespí
Riera

20
11
10
4
4
3
3
3
1
1
1
Caldentey

SANTA

I'

IA DEL PUERTO

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Comunica a sus clientes en
general que el dia 7 de
Mayo (por la noche) no
podremos atenderle por
estar el local reservado.
Tomeu Riera será baja en los tres partidos que restan, por incorporarse al Servicio Militar

oponga Paco Acuñas al
Alaró el próximo domingo
a partir de las siete de la
tarde va a ser el siguiente:

Llodrá en la portería; Matías, Mesquida, Adrover y

Matas en la defensa;
Loren, Tófol, Crespí y
Tent en el centro del
campo; Onofre y Ca!dentey en el ataque. El partido será dirigido por el Sr.
Pascual Segura.

restaurante
«ES MOLLET»

Rogamos disculpen
las molestias.

TAMBIÉN

BODEGUILLA

«ES MOLLET»
Tapas variadas
y
Fritura Malagueña
(con auténtico sabor marinero).

Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Ca's Patró)

CALA BONA

poirApiTd1

PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONZiMICA

-S'ha f et falangista. En Gabbi El
Vadell a més de fer es .Yugo»
an es jonoi, hi ha afegit ses fletxes.

-En Rafel oFlorero» no esta de
lo més content parque el Manacor no pot pujar a Segona B.
Però sa temporada que vé tendra un equip juvenil Nacional.
Oui no se conforma es perquè
no vol.

-En Martin Franco va intentar
crucificar el Manacor, però no
va poder. Es motius d'aquesta
rabi es que a Manacor no beven
7u p.

-En Tormento i es seus boys
gonyaren dins Islenyo. D'aquesta manera quasi quasi tenen un
peu dins Nacional. Per Palma
van ben emprenyats.

-Demà a Na Capellera hi haura
-En Damia Bauga, hi era a Menorca per acompanyar es seus
al.lots, de s'alegria que va tenir
va tornar nedant.

festa grossa, ja que es juvenils

juguen front a l'Eivissa, si guanyen En Mateu Llull ha promès
que dutxarà es jugadors amb
xampany.

.••n••

-En Nofre Riera entrenador del
Portocristo no confia massa
amb sos seus jugadors per
jugar sa Iligueta. Per això ha fet
fitxar quatre jugadors nous. An
es meu poble an això se diu
menysprear an es que s'han
romput ses banyes durant sa
Iliga.

Empataren amb el Poblenc i segueixen passant pena. Però no
hi ha per tant ja que si davallen
jugaran an es Hoc que else pertoca i podran fer ses bufes amb
mes olor.

-Ja vos ho déiem. En Valderrama no fa gols però entretén a
n'En Mequita i aquest se dona
per satisfet. Però no s'Asturiano, que es cant flamenc no li
agrada gens.

Atco Baleares- Badía

Un partido de gran importancia
para el Back'
so. Solo un punto separa
a ambos equipos en la
clasificación, pero el equipo del Estadio Balear
tiene tres negativos
menos que el Badía. Por
lo tanto este partido va a
ser crucial para la continuidad de estos dos equipos mallorquines en la
Segunda B.
El equipo de Pedro
González, tiene la imperiosa necesidad de puntuar en este partido de rivalidad, ya que se juega
prácticamente la permanencia en la categoría,
Cosa que saben perfectamente los componentes
de la plantilla rojilla.
Para este importante
partido frente al Atco. Baleares, Pedro González
podrá contar con la totalidad de la plantilla, a ex-

F. Servera
Después del ligero traspies del pasado domingo
ante el Poblense. El
Badía de Cala Millor rinde
visita el próximo domingo
el Atoo. Baleares. En un
partido de gran importancia para el futuro del equipo de Pedro González,
que está necesitado de
puntos para conseguir la
permanencia en la Segunda División B.
El equipo baleárico que
entrena Martin Esperanza, no se muestra fuerte
en su feudo, en donde
muchos equipos han logrado resultados positivos. Pero en el partido
frente al Badía necesita
los dos puntos en juego
para de esta manera ratificar su posición y alejarse
de los lugares de descen-

cepción de Biel Company,
que sigue recuperándose
de su lesión en la rodilla y
aunque está bastante mejorado aún no está en perfectas condiciones de
jugar.
Por lo tanto y salvo que
se produzcan novedades
de última hora, el equipo
que salte inicialmente al
rectángulo de juego del
Estadio Balear para enfrentarse al Atco. Baleares, será el siguiente:
Julio en la portería; Jaime,
Pastor, Salas y Mesquida
en la zaga; Salvuri, Obrador, Nadal y Carrió en la
medular; Femenías y Valderrama o Sansó en el
ataque. El mallorquín Coll
Homar será el encargado
de dirigir este partido.

Salvuri, uno de los pilares
del Badia.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
HIDRAULICA,
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel 55 24 24 - 550l 92
MANACOR

PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLOR

* * * * * * *** **** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *

Mesquida

Salas
Salvuri
Julio
Pastor
Nadal
Obrador
Femenías
Jaime
Sebastián
Carrie'
Riera

Company
Sense)

Mut
Parera
Llull
Valderrama
M. Angel

76
59
53
51
45
43
43
42
40
32
29
26
23
23
21
16
13
3

Cra. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA

S.A.

Punta VII
Fetiet • Local 1 y 2
Tel 58 50 08
GALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR BADIA

Femenías
Salvuri
Nadal
Obrador
Company
Salas
Pastor
Carrió
Badia
Llull
Riera

7
7
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Cardassar - Atco. Ciudadela

Primer partido de la liguilla de ascenso a
Tercera División
Redacción
Después de una regular
Liga y de haber logrado
clasificarse para la liguilla
de ascenso a la Tercera•
División. El Cardassar recibe en el primer partido
de la mencionada liguilla
al Atco. Ciudadela Campeón de Menorca.
El Atco. Ciudadela es
uno de los equipos con
más carisma de Menorca
y un equipo que durante
muchas temporadas ha
militado en la Tercera División Balear. Para esta
Liguilla de Ascenso el
equipo ciudadelano se ha
reforzado con varios jugadores del Sporting Mahonés, entre ellos Min Viroll.
Con lo cual se deja ver
que al equipo menorquín
le interesa ascender a la
Tercera División. Categoría que perdió hace tres

temporadas.
Por su parte el Cardassar afronta esta liguilla de
ascenso en un óptimo
momento, ya que los
componentes de la plantilla que entrena Bernat
Gelabert, se encuentra en
un excelente momento de
juego y moral, siendo uno
de los más firmes aspirantes a conseguir el primer
puesto de su Grupo, en el
que además del Atco.
Ciudadela, están el Felanitx y el Porto Cristo.
Para el Cardassar es
más que importante el
conseguir los dos primeros puntos en este partido
frente al equipo ciudadelano, ya que así se empezaría con buen pie y supondría una inyección de
moral bastante grande
para el equipo Ilorencí, de

El Cardassar juega su primer partido de la Liguilla de ascenso
frente al At. Ciudadela

cara a conseguir lo que
tanto anhela. El ascenso
a Tercera División.
Bernat Gelabert puede
contar con toda la plantilla
para este partido, a excepción de Roig que está

sancionado. Por lo que el
once probable que salte al
terreno de juego estará
formado por: Seminario,
Munar, Frau, Estelrich,
Sancho, Sureda, Julio,
Barceló, Nieto, Nebot y
Nicolau.

PARRILLA DE LEÑA

tidtiOk

Tel.I

5 8 5 2 76

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -CARDASSAR
**.**.*************.x.

Seminario

Nebot
Sancho

Nicolau
Estelrich
Roig
Garcia
Nieto

Barceló
Munar
Frau
Soler

Mondéjar
Rosselló
Femenias
Sureda
Caldentey
Fuster
Riera

78
58
57
56
54
50
49
48
43
36
35
34
28
27
26
25
24
24
6

,

**************4*

2 Cocineros
õtl exp eriencia)
-

ueldo• a convenir en función
e la experiencia aportada.
amar af 57 35 08
rtar entrevista
Seminario

Porto Cristo Felanitx

La emoción está servida
equipo de cada grupo
conseguirá el anhelado
ascenso a Tercera División. El otro grupo ha quedado conpuesto por Ferriolense, Montuïri, Arenal
y San Rafael de Ibiza.
Prácticamente la totalidad de equipos que disputarán la liguilla se han
reforzado para este Ultimo
paso. No ha sido menos
el Porto Cristo que podrá
contar para estos seis
partidos con los dos jugadores ya mencionados
anteriormente en SETMANARI, Jaime Boyer y Miguel Gayá ‘ Truco .

MeIs
Finalizó de manera excelente, la estupenda
temporada que ha realizado el F.C. Porto Cristo,
venciendo en el Ultimo
partido de liga ante un incómodo Esporlas por un
rotundo 7-0, en un partido
en el que costó mucho
abrir el marcador, pues
todos los goles fueron
conseguidos en el segundo período, pero una vez
conseguido el primer gol,
todo fue un “desfer
calça», dando los jugadores porteños toda una lección de pundonor y fuerza.
Y con el final de la liga,
entramos en el sprint final.
Una liguilla en la que el
Porto Cristo ha quedado
encuadrado en un grupo
junto con Felanitx, Cardassar y Atco. Ciudadela.
Seis partidos, seis finales
en los que tan sólo un

,

,,

En el plano directivo
cabe destacar la dimisión
del hasta ahora presidente Mateo Más por asuntos
empresariales quedando
al mando del club el anterior vice-presidente Juan
Galmés Brunet. Esperamos y deseamos que
Dami, máximo goleador del Porto Cristo

CRISTALERIA

LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos

en general

lleve la batuta de la entidad hasta las más altas
cotas deportivas.
Un presidente que
cuenta con el total apoyo
de la directiva y entre
todos, estamos seguros
que va a funcionar a la
perfección.

Gereral Barceló, 42-- MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo
Dami
Pascual
Agustin
Mira
Mariano
Garcia
Cerciá
Este Irich
Pina
Galmés I
Galmés II
Gelabert

15
14
10
6
5
4
4
2
2
2
2
1

1
1

Riera
Ortiz

MARMOLES

E
GrEZALNITCOS
101[AR.MCOLES
CALIZAS
,

Simón Tort, 57 - Tel. 555838

Pascual

Para el partido del domingo, que disputarán el
Porto Cristo y el Felanitx a
partir de las 1800 h. en el
Campo de Ses Comes, el
r
míster local podrá conta
con la totalidad de la plantilla. Sin embargo se reserva la lista de convocados hasta última hora.

07500 MANACOR

Cantera del C.D. Manacor

Mañana, un interesante La Salle - Camp
Redó en Infantiles
Correspondiente al Torneo Primavera
Felip Barba
Poco a poco se van terminando las distintas
Ligas, en lo que respecta
al fútbol Base y ya son
pocos los partidos que se
disputan los fines de semana.
El pasado domingo en
Juveniles el Olímpic consiguió una victoria mínima
sobre el Cardassar y el
próximo domingo el equipo de Tomeu Alcover visita al Pollensa. En Infantiles hay un interesante encuentro del La Salle frente
al Camp Redó correspondiente al Torneo de Primavera.
OLIMPIC, 2
CARDASSAR, 1
Arbitro: Sr. Adrover,
muy mal.
Olímpio: Alzamora,
Quetglas I, Suñer, Garau,
Peset, Casals, Quetglas
II, Cerdó, Llull, Garau y
Lozano.
Cardassar: Garau,
SAnsó, Oliver, Nadal,
Bonet, Estarellas, Domenge, Fullana, Rigo, Ritcher y Santandreu (Taberner).
Goles: Por el Cardassar, Taberner y por el
Olímpic Quetglas il y Oliver en p.p.
Partido muy disputado
entre dos equipos de la
Comarca, en el cual hubo
excesiva dureza y que al
final se decantó a favor
del Olímpic, aunque el

El La Salle Infantil intentará superar los dos goles de desventaja en el partido de vuelta frente al Camp Redó.
equipo de Sant Llorenç
hizo méritos más que suficientes para conseguir el
empate.
Partidos para la próxima
jornada
Juveniles
POLLENSA
OLIMPIC
Los manacorenses tienen un difícil compromiso
en Pollensa, ya que el
equipo local es uno de los
máximos goleadores del

Grupo y el equipo de
Tomeu Alcover tiene
bajas importantes. De
todas maneras los del
Olímpic pueden conseguir
un resultado positivo.
Intantiles
LA SALLE
CAMP REDO

Partido de vuelta entre
el La Salle y el Camp
Redó, con ventaja de dos
goles conseguidos en el
partido de ida a favor de
los palmesanos. Confia-

mos que los muchachos
del tandem Riera-Juanito
superen esta eliminatoria
y pasen a la siguiente
ronda.
Benjamines
ATCO. MANACOR B
CIDE B.
Partido que promete
ser muy interesante, en el
cual manacorenses y ccilegiales van a intentar
conseguir la victoria. Aunque el equipo benjamín
del Atco. Manacor sale
como favorito del mismo.

ESTANTERÍAS

CUANTO
VALE
EL M: DE
EMPRESA?
SU

METÁLICAS

CASA FRAU

KIM E W

Modesto Codina. 10

multiplica su espacio
reduciendo su costo.

Tel. 55 08 28
MAÑA COR

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

JOR IETTO
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR

TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA

ALMACEN
(Estampación propia)
C/. Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR

PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F
REGULARIDAD
Grimalt
Philips
Ortiz
Jiménez
Jaume
Baque
Servera
Molina
Rosado
Gomis
Granja
Pascual
Ramis
Santandreu
Boyer
Garcia
Del Salto
Duran
Sevilla
Pedraja

53
50
48
47
47
42
42
42
42
41
41
28
14
11
10
10
9
6
3
2

•

Jaume

GOLEADOR
Rosado
Gomis
Ortiz
Granja
Philips
Garcia
Del Salto

Garcia)

Después de vencer 1-4 en Alcudia

El Porto Cristo Juvenil se aseguró la permanencia
Redacción
Nos equivocamos de
partido. El Porto Cristo no
jugaba el pasado domingo frente al Líder J.D.
Inca, ya que es el próximo
domingo cuando juega
con el equipo inquense.
El Porto Cristo Juvenil
consiguió el pasado domingo dos importantes
puntos en su visita al Alcudia, al que venció por el
claro tanteo de 1-4. Los
jugadores porteños esta
vez sí salieron mentalizados de la importancia de
los dos puntos en juego y
lucharon a tope para conseguirlo, cosa que demuestra el resultado al-

canzado. Si los jugadores
de Pep Pinya hubiesen jugado a lo largo de la temporada como lo hicieron
en Alcudia, hoy estarían
situados en la zona alta
de la tabla clasificatoria.
Pero de todas maneras el
triunfo conseguido en Alcudia, sirve al equipo juvenil porteño para asegurar la permanencia en la
Segunda Regional Juvenil.
El próximo domingo si
el Juvenil Porto Cristo
rinde visita al líder J.D.
Inca, en un encuentro que
los muchachos de Pep
Pinya, si juegan como lo
hicieron el pasado domin-

go en Alcudia, pueden dar
Ia sorpresa y conseguir un
resultado positivo. Pero
ya lo decimos, se tiene
que jugar con la garra e
ilusión del domingo pasado. Sólo de esta manera
se podrá conseguir alguno o los dos puntos en
juego.
Esperamos que el
Porto Cristo Juvenil en
este final de Liga, demuestre la valía real de
sus posibilidades, para
empezar a planificar la
temporada 1988-89.

Granja

13
11
9
7
2
1
1

Peña Quinielística 7 Setmanari

Nos quedan tres
oportunidades
Como ya saben cuantos participan en la Peña Quinielística 7 Setmanari, el último ciclo de la misma va a
durar seis semanas, las mismas que dure la liga española de Primera División. Nos quedan, por tanto, tres
oportunidades para lograr lo que no hemos conseguido
a lo largo de treinta y tres semanas: un premio importante que de satisfacción a los participantes.
Más importantes que para nosotros van a ser estas
tres jornadas para varios equipos, entre ellos el Mallorca, que luchan para evitar el ascenso. Esta circunstancia hace especialmente difíciles las últimas jornadas de
liga, ya que cualquier resultado es posible en estas circunstancias, aun sin aparecer el famoso -hombre del
maletín».
Para esta semana nuestros técnicos han preparado
una combinación simple, sin condicionantes, ya que
todos los resultados van directos. Esta es la quiniela de
la semana, sellada por importe de 30.720 pesetas.
1.- Valladolid - R. Sociedad
2.- R. Madrid - Murcia
3.- Gijón - Barcelona
4.- Zaragoza - Betis
5.- Osasuna - Celta
6.- Sevilla - Mallorca
7.- Español - Sabadell
8.- Valencia - At. Madrid
9.- Ath. Bilbao - Cadiz
10.- Huelva - Castellón
11.- Hércules - Santandreu
12.- Coruña - Málagaa
13.- Rayo Vallecano - Elche
14.- Figueres -Oviedo

1X
1
1X
1X
1
1X

1 2
1X
1
1X
1
1X2
1X

1X

La combinación consta de cuatro fijos a uno, casillas
2, 5, 9, 11; ocho partidos a 1 X, casillas 1, 3, 4, 6, 8, 10,
13 y 14; un partido a 1 2, casilla 7 y un partido a 1 X 2,
casilla 12. Que tengamos más suerte que en la pasada
semana, en la que conseguimos varios dieces.

NUESTROS ESTUDIOS
Comercio
Administrativo
Secretariado
Contabilidad
lnformatica
- Operador de ordenadores
- Mecanografía Informatizada
- Proceso de Textos
- Contabilidad por ordenador
- Idiomas
Traducciones profesionales
- Oposiciones: Seguridad Social
Auxiliar Admón. del Estado
Administración de Justicia
Comunidad Autónoma
Ayuntamientos
Banca
Aprenda un idioma en el país de origen.

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
en colaboración con el prestigioso colegio KING'S y
acompañado por nosotros en Inglaterra, para
edades de 10 arios en adelante. Asimismo tenemos
cursos de alemán en Alemania.
Y para aquellos que no pueden asistir a clase durante la semana, les ofrecemos

CLASES INTENSIVAS LOS SABADOS
venga a vernos sin compromiso. Le esperamos.

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 71. Tel. 55 24 84

MANACOR

CARRER MAJOR, 4 - 2 2
TEL. 55 50 14

orneo PerIc=ss Fútbol

Todo sigue igual
Sí, a falta de cuatro jornadas, todo sigue igual en la
cabeza de la tabla, pues los cuatro primeros clasificados saldaron sus respectivos encuentros con victorias;
el líder, Forat, venció claramente por cinco a cero al
Ca'n Simó, el B. Nuevo también ganó en Son Servera,
aunque el Amba Romani se lo puso algo difícil. El Ses
Delícies no encontró tampoco mucha oposición en el
partido que disputó frente al Son Macia; el que si tuvo
que sudar hasta el final, aunque el resultado no lo parezca, fue el Ca's Fraus, que encontró un Sa Volta que
vendió cara su derrota.
El partido Pl. Adrover - P. Mallorca, no llegó a celebrarse, y el tema ser resolverá en la reunión del próximo martes; las Perlas Orquídea consiguió la más amplia goleada de la jornada, siete a cero, al B. Jaume, y
en uno de los partidos más disputados de la jornada el
Toldos Manacor logró vencer, tres a dos, al S'Estel.
Con el mismo resultado acabó el encuentro que disputaron en Sant Llorenç el Cardassar y el Monumento,
venciendo los de Porto Cristo; y por último el Calas de
Mallorca se anotó la victoria uno a cero, frente al B.
Toni.
RESULTADOS
A. Romani, 2 (A. Gonzales, M. Esteban) - B. Nuevo, 3
(J. Rodríguez 2, D. Corraliza)
Son Macia, 1 (F. Sitges) - Ses Delícies, 4 (T. Ferrer 2,
G. Carrió, G. Morey)
Ca's Fraus, 3 (J. Andreu 2, S. García) - Sa Volta, 1 (J.
Beltran)
CLASIFICACIÓN
Forat
30
B. Nuevo
30
S. Delícies
30
Ca's Fraus
3.0
Pl. Adrover
29
A. Romani
30
B. Toni
30
30
Son Macià
P. Mallorca
29
30
Cardassar
Toldos M.
30
30
Ca'n Simó
Monumento 30
P. Orquídea 30
30
S'Estel
Calas Mca.
30
30
Sa Volta
B. Jaume
30

22
22
22
22
16
12
11
11
11
12
11
11
9
9
7
6
4
6

5
4
3
2
7
9
8
6
6
3
4
4
5
4
5
6
5
2

Crónica
patrocinada por:

3
4
5
6
6
9
11
13
12
15
15
15
16
17
18
18
21
22

106
102
95
89
64
43
50
56
43
58
57
64
52
52
54
50
39
50

28
29
33
37
42
41
60
70
50
66
64
66
76
80
87
89
93
97

49
48
47
46
39
33
30
28
28
27
26
25
23
22
19
18
15
14

El Monumento, que venció en Sant Llorenç, está realizando una regular segunda vuelta.
B. Jaume, O - P. Orquídea, 7 (B. Nicolau 5, J. Salas, A.
Servera)
S'Estel, 2 (J. Gomila, M. Servera) - Toldos M., 3 (B. Sureda 3)
B. Toni, 0- Calas Mca., 1
Cardassar, 2 (M. Girart, J. Massanet) - Monumento, 3
(M.A. Amer 2, F. Navarro)
Forat, 5 (P. Miguel 2, J. Llull, J. Riera, B. Alcover) - Can
Simó,
SANCIONES
P. Santandreu (Cardassar): 3 partidos.
HORARIOS
Ca'n Simó - Pl. Adrover, sábado 1630. Son Servera.
P. Mallorca - A. Romani, domingo 1030. Andres P.
Frau.
B. Nuevo - Son Macia, sábado 1800. Andres P. Frau.
S. Delícies - Ca's Fraus, domingo 1030. Poliesportiu.
Sa Volta - B. Jaume, sábado 1600. Poliesportiu.
P. Orquídea - S'Estel, domingo 1030. Jordi d'es Recó.
Toldos M. - B. Toni, sábado 1600. Andres P. Frau.
Calas Mca. - Cardassar, domingo 1030. Calas de Mallorca.
Monumento - Forat, sábado 1500. Porto Cristo.

BANCAAMARCH

s ci u et

Los Juveniles del Perlas, en condiciones de
conseguir el título
LA PASADA JORNADA
Jornada brillante, la
protagonizada por los dos
equipos del Perlas que todavía quedaban en competición. Por una parte, el
equipo Juvenil de Joan
Oliver, daba buena cuenta del Joan Capó, al que
derrotaba con bastante
comodidad, y casi con estrépito, lo que sin duda le
vale el asentarse de manera clara y convincente
al frente de la clasificación. Por otra parte, el
equipo Senior, en un encuentro de los no aptos
para cardíacos, evitaba
en el Ultimo segundo, el
tener que jugar el tercer
encuentro para dirimir
cual de los dos ocupaba
Ia tercera plaza, que sin
ser mala, pienso que no
se corresponde con el potencial real de equipo, ya
que creo, que el conjunto
perlista tiene equipo para
ser por lo menos Campeón, pero sin duda, las
desafortunadas lesiones,
mucho han tenido que
ver, en el rendimiento global del conjunto.
LA JORNADA PRÓXIMA
Finalizada la competición en la Categoría “Se-

nior», tan sólo el equipo
Juvenil, sigue en competición, y al que sin duda y
dadas las circunstancias,
deberemos de tener en
cuenta a partir de este
momento. El equipo Juvenil, que marcha al frente
de la competición, tiene
quizás la más difícil salida
que le queda en este
campeonato ya que visita
al Ramón Llull, equipo al
que pienso que se le
puede vencer y que de
ser así, creo que el camino hacia el título, quedaría bastante despejado y
casi me atrevo a decir que
etotalmente ya que pienso que el resto de encuentros son casi un
paseo para nuestros representantes, pero de
todos smodos, no vendamos la Paz antes de pescarlo y esperemos que
nuestros muchachos consigan la victoria en la
siempre difícil pista del
Ramón Llull y a partir de
aquí, el cálculo de posibilidades podrá hacerse con
más seguridad. De todas
maneras, sigo pensando,
de que el equipo Juvenil
del Perlas Manacor, está
en condiciones inmejorables para ser Campeón.

PROMOCIÓN BASOUET
'88
Organiza: Club Perlas
Manacor.
Patrocina: Conseil Insular de Mallorca.
Colaboran:Colegio La
Salle, Colegio Es Canyar,
Colegio La Pureza, Simó
Ballester, Colegio La Caridad.

Grupo B Masculino:
Es Canyar - La Salle.
Grupo A Femenino:
La Caridad -La Pureza.
Grupo B Femenino:
La Caridad A-Es Canyar
La Caridad B -La Pureza.
NUESTROS ENCESTADORES:

PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA:

JUVENIL MASCULINO:
1.- P. Pomar
656
2.- G. Botell as
584
580
3.- P. Reus

Grupo A Masculino:
La Salle A- La Salle B.
Es Canyar -Simó Ballester.

SENIOR MASCULINO
1.- S. Bonet
692
624
2.- M. Santandreu
3 - M Fiol
328

41L 914,4 1.4

SAVA MARIA DEL MITO

Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NECrOCIOS. 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
MEDIODÍA Y POR LA NOCHE

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

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

Tel. 55 38 56

MA NACOR

SCI Li

et

NEAI

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Torneig Penyes Bàsquet
Llocs deli al 4
*L. Soler Cocinas, 59 - Es Trui Comercial Artà, 74
Es Trui Comercial Artà, 36 - L. Soler Cocinas, 58
L. Soler Cocinas, 64 - Es Trui Comercial Artà, 60
L. Soler Cocinas jugarà la final/ Comercial Artà jugarà
del 3 al 4.
*Joyeria Manacor, 76 - Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, 75
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, 35 - Joyeria Manacor, 52
Joyeria Manacor jugarà la final/ Ca'n Pi jugarà del 3 al
4.
Llocs del 5 al 8
*Seat Manacor, 54 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 67
Torgo Inca Peugeot Talbot, 69 - Seat Manacor, 53
Torgo Inca jugarà del 5 al 6/ Seat Manacor del 7 al 8
*Xauxa, 82 - Bar Es Tai, 48
Bar Es Tai, 57- Xauxa, 83
Xauxa jugarà del 5 al 6/ Bar Es Tai del 7 al 8

76 al 86 Lloc:
Seat Manacor - Bar Es Tai
Dissabte dia 7 a les 15 hores al Jordi d'es Racó
96 al 106 Lloc:
Club Juvenil Petra- Muebles Nadal
Dissabte dia 7 a les 17 hores a Petra.
116 al 126 Lloc:
Bar Ca'n Pelut S. Macià - Borcal
Dissabte dia 7 a les 16.15 h. al Jordi d'es Racó
136 al 146 Lloc:
Mundisport Tripoli -7 Setmanari
Dissabte dia 7 a les 18.45 h. al Jordi d'es Racó
156 al 166 Lloc:
Ninot - Esportiu S. Carrie) Gremlins
Dissabte dia 7 a les 15.30 h. a Son Carrió.

Llocs del 9 al 12
*Club Juvenil Petra, 42- Borcal, 40
Borcal, 36 - Club Juvenil Petra, 60
Petra jugarà del 9 al 10/ Borcal del 11 al 12
*Bar Ca'n Pelut Són Macià, 64 - Muebles Nadal, 71
Muebles Nadal, 36 - Bar Ca'n Pelut S. Macià, 43
Bar Can Pelut S. Macià, 56 - Muebles Nadal, 70
Muebles Nadal jugarà del 9 al 10/ S. Macià del 11 al 12.
Llocs del 13 al 16
*Esportiu Son Carrió Gremlins, 46 - 7 Setmanari, 49
7 Setmanari, 39 - Esportiu S. Carrió Gremlins, 55
Esportiu Son Carrió Gremlins, 27 - 7 Setmanari, 39
7 Setmanari jugarà dell 3 al 14/ Gremlins dell 5 al 16
*Ninot, 35 - Mundisport Tripoli, 40
Mundisport Tripoli, 37 - Ninot, 30
Mundisport jugarà del 13 al 1 4/ Ninot del 15 al 16.

HORARIS
Final

L. Soler Cocinas - Joyeria Manacor
Dissabte dia 7, a les 17 h. a Na Capellera.
56 al 66 Lloc:
Xauxa - Torgo Inca Peugeot Talbot
Dissabte dia 7 a les 17.30 h. al Jordi d'es Racó
3er. al 4rt. Lloc:
Esportiu S. Carrie, Can Pi - Es Trui Cial. Artà
Dissabte dia 7 a les 17 h. al Son Carrió

n de la
eri
ere
certa

Activitats del Club Juvenil Petra
Bartomeu Riera Rosselló
No és notícia, és a dir, passa desapercebut precisament perquè
sempre segueix amb la seva línia de
promoció de l'esport: voleibol i darrerament bàsquet.
Es una llàstima que la gent de
Petra no valori la feina que es fa dia
a dia: entrenaments, partits, fitxes,
arbitres, desplaçament... I tot això
sense fer pagar una entrada i visquent de la I limosna de certes institucions, de la comprensió d'algunes
entitats privades i de l'ajuda inestimable d'una quarentena de socis.
Perô el Club segueix: Enguany
l'equip de voleibol absolut ha estat
campió de Balears de 3 divisió i
l'any que vé jugarà a 2' divisió autonômica. L'equip cadete de nines
cada vegada té més dificultats per
entrenar (s'edat), però segueixen
participant: l'espargit equip juvenil
de nines s'entrena juntament amb el
Club Voleibol Sant Joan i han aconseguit esplèndits resultats.
I, finalment, la revelació d'enguany, l'equip de bàsquet que va
néixer l'estiu passat participant al
torneig d'Es Port de Manacor quedant el darrer destacat, pero, a la

temporada d'hivern s'ha desxondit i
quedarà entre els 10 primers de 17
equips.
Per aquest equip de bàsquet s'ha
d'agrair la col.laboració de «Tot
Elèctric- amb camisetes i la gran
empenta moral de «Es Brí- amb un
equipatge complet que estrenaren
fa pocs dies. No es pot oblidar tampoc la collaboració anual i quasi
quotidiana de «Sa Nostra- quant a

camisetes de voleibol i d'altres entitats que seria Ilarg anomenar.
Tant de bo que aquestes retxes
haguin mentalitzat una mica a la
gent de carra a col.laborar quan es
demana ajuda, perquè hem de pensar que si volem alguna cosa, l'hem
de fer entre tots i no esperar que ens
vengui regalada.
Foto cedida per Miguel Jaume

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

Bestectic Center: un centre d' estètica complet

«En general es desconeixen les possibilitats
de l'estètica»
Rosa Jaume i Esteve Santandreu
formen un matrimoni per complet
dedicat al món de l'estètica. Esteve,
després de fer feina durant 14 anys
a una apotecaria, temps durant el
qual aprofità per treure's els títols
d'Auxiliar apotecari i de Dermocosmetica, interessant-se per a tot
el relacionat amb la pell i l'estètica
en general, decideix continuar amb
les especialitats d'Estètica, i la Depilació, especialitats aquestes darreres que poc temps després també
aconsegueix Rosa, la seva dona.
Junts decideixen montar Bestetic,
un centre d'estètica que, com molts
d'altres negocis, comença essent un
petit local que assumeix totes les
funcions i que amb el temps es va
engrandint per donar un Hoc a cada
un dels trataments generals de l'estètica: facial, corporal, manicura i
pedicura; i el tratament de depilació
elèctrica, en cera o progressiva.
L'estètica es tan completa i variada
com desconeguda. El tema dels pro-

Rosa en una sala de Bes tetic Center.

ductes a ella destinats n'és un clar
exemple: «les cremes i tots els pro-

ductes en general són de bona qualitat, pero ni la gent que els ven ni els
usuaris estan el suficientment ben
informats per emprar-les correctament en funció de la seva pell i compost del producte». En aquest sentit
els coneixements d'Esteve en apotecaria i dermo-cosmètica asseguren un correcte tratament de la pell.
Una de les aspiracions de Bestetic
es poder arribar a donar periódiques
conferències sobre estètica per a
que la gent més interessada sabi
com cuidar-se el cos. El centre
també té un gimnàs i una sauna, no
per voler ser un gimnàs més sinó
perquè també ambdós camps són
complement de l'estètica, una especialitat a la que Rosa i Esteve estan
completament abocats.
Albert Sense).

Vista de la sala d'estetica facial.

Els oferim jocs i objectes de regal per alegrar els seus millors moments.
Feim bosses sorpresa.
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

FÀCIL APARCAMENT

Dissabtes obert tote! dia

Campionat d'Espanya de Judo
Els passats dies 29 i 30
d'Abril i 11 de Maig es va
celebrar a la bella Pamplona el Campionat d'Espanya Senior Masculí i
Femení. Entre els componulls de l'expedició Balear hi havia els manacorins Tomeu Duran, que
participà a la categoria de
-71 kgs., i Ponç Gelabert
com a entrenador-delegat
de l'equip, tasca que va
compartir amb na Llucia
Mahes. El Dojo Muratore
hi va esser representat
també per Anselmo González, que curiosament hi
participava per la Federació Aragonesa, estant en
aquests moments estudiant a Huesca. N'Anselmo pocs dies abans s'havia adjudicat el Campionat d'Aragó i per això va
anar a Pamplona. D'aquests dos joves poc es
pot comentar, en Tomeu
va disputar el primer combat amb Quino Ruiz, conegut judoka que va que-

dar campió d'aquesta categoria, combat que va
perdre i ja tota opció.
N'Anselmo també va perdre el primer combat amb
Pedro Condet de la Valenciano, i és que és molt
difícil fer una carrera i a la
vegada entrenar amb l'intensitat que es mereixen
els Campionats d'Espanya.
L'alegria dels judoques
del Dojo Muratore va venir
de la má del basc Alfonso
Garcia i del català Jaume
Grifió, veils coneguts dels
manacorins amb els quals
els uneix una gran amistat, producte de les innombrables visites i cursets que aquests dos
excel.lents competidors
han realitzat al Dojo Muratore.
Jaume Grihó, que es E..
professor de Judo del
Centre d'Alt Rendiment (C
A R) que la Generalitat ha
muntat a Barcelona on es
preparen tots els esports

Ajuntament
de Manacor

ADJUDICACIÓ
VI VENDES ES SERRALT
PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
En relació a I' adjudicació de vivendes
de promoció pública que construeix la
Conselleria d' Obres Públiques i Ordenació
del Territori a través de l' Institut Balear de
Habitatge, en el carrer Serrait, cap-decantó Moriscos i Ronda del Port d' aquesta
Ciutat, se notifica que el terme de presentació de sol.licituds erà del 9 de maig fins
al dia 9 de juny d' enguany, ambdós inclosos.
Les sol.licituds s' hauran de presentar al
Registre Central d' aquest Ajuntament.
Manacor, 3 de maig de 1988
El Delegat de Serveis Socials
Jaume Darder i Ribot

olímpics de cara al Barcelona-92, va conquistar el
Campionat d'Espanya a la
categoria de -95 kgs. amb
una autoridad increïble.
N'Alfonso Garcia va eliminar tots els seus rivals
amb ippons super ràpids,
cap combat exceptuant el
de la final li va durar més
de 15 segons, esglaiós.
No importa dir que va
quedar campió a la categoria -86 kgs. Tant en
Jaume con n'Alfons participaren al Campionat

d'Europa
representant
Espanya.
Una altra notícia important del judo manacorí és
la invitació que ha rebut
en Ponç Gelabert per
anar al Centre d'Alt Rendiment els dies que cregui
convenient per a aprendre
els mètodes d'entrenament que es practiquen
allà, d'aquesta manera
estarem en contacte amb
la técnica més depurada a
nivell europeu.
ippon

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
a
Dirección Provincial de Baleares
De acuerdo con el artículo 7° del Real Decreto
2.112/1984 de 14 de Noviembre de 1984 esta Dirección Provincial debe proponer nombramiento de un
Director Accidental del Centro de Profesores de
Manacor, para su primer afio de funcionamiento.
Con este fin se abre una convocatoria pública
para aquellos profesores de E.G.B. o EE. MM. que
deseen sglicitar la mencionada plaza.
Requisitos de los candidatos.
•Estar en situación de Activo.
•Llevas más de cinco arms como iuncionario de carrera.
Plazo de Presentación de Instancias.
•Del 2 al 15 de Mayo.
Documentación a Presentar.
•Instancia.
.Hoja de Servicios Certificada.
•Curriculum-Vitae
Palma, 27 de Abril de 1988
EL DIRECTOR PROVINCIAL
gi

Pasaje Particular Guillermo Tarrella, N°1-3°

Tels. 71 41 46 -71 41 47 - 71 41
07002 PALMA DE MALLORCA
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Una semana más, nueve carreras programadas

Huracán Quito, favorito en la estelar
Ocho carreras al trote y una de galope componen el programa confeccionado por la Cooperativa Trot para disputar la tarde del próximo domingo. Destaca entre ellas la especial para potros de
tres años, sobre 2.000 metros, que seguramente
será esta su última actuación antes de celebrarse
el Gran Premio Nacional. El resto de pruebas se
disputará sobre 2.400 metros y cuentan con una
buena participación como pueden observar.

PRIMERA CARRERA:

CUARTA CARRERA:

Participantes: Jalisco,
Marqués, Fulminant, Gual
Liska, Jego Mora, Hicaria,
Deliciosa, Larisa, J Santos y Jubena.

Participantes: Frenesi
Mora, Fiorina Royer
(2.400), Visir, Cerezo R
(2.420), Jeniffer, Jamin
Power (2.440), Unisol, Faquina, Edik, Harisol y D
Iris (2.460). Pronóstico:
Fiorina Royer, Unisol y D
Iris.

SEGUNDA CARRERA:

Participantes: Liceo
(2.400), Lirona, Lin Boi,
Lucana de Retz, Lince
Fox (2.440), Lady Neka
(2.460), Ligera y Lechuzo
(2.480). Pronóstico: Lince
Fox, Ligera y Lechuzo.
TERCERA CARRERA:

Participantes: Alis
Dior, Jofaina SM, Jeanette, Boy SM, Jivaro,
Fort Mora (2.400), Lutine
(2.420), Joia Bois y E Bonita (2.440). Pronóstico:
Lutine, Jeanette y Alis
Dior.

QUINTA CARRERA:

Participantes: Mario
SG, Marsal, Milady, Mont
Jorim R, Marta (2.000),
Misera, Morellet (2.020) y
Minero B (2.040). Pronóstico: Minero B, Morellet y
Misera.
SEXTA CARRERA:

Participantes: Eolo
Royer, E Pomponius, Escarcha, Eureka Mora,
Exkyna Mora, Filon JB

(2.400), Junita, Boga
(2.420), Carlowitz Khan,
Hister y Faraona (2.440).
Pronóstico: Escarcha, Junita y Exkyna Mora.
SEPTIMA CARRERA:

Participantes: Jassband, Ben d'Or, Elsa Gigant, Lanzarina (2.400),
Jabul SF, Bafiro d'Or
(2.420), Zyan Power y
Eneida (2.440). Pronóstico: Jassband, Jabul SF y
Barifo d'Or.
OCTAVA CARRERA:

Participantes: Murag D
(2.400), E Marisol, Ben-

venguda (2.420), Helen
du Fort (2.440), Pamela
du Pech, Jaune et Bleu,
Huracan Quito, Kecrops
(2.460) y Gamin d'Isigny
(2.480). Pronóstico: Benvenguda, Huracan Quito y
Pamela du Pech.
NOVENA CARRERA:

Participantes: Falcon,
Brillant d'Or, Figura Mora
(2.400), Drives Twist, Jarvis, Elba R, Kalisson
(2.420), Naqueline, Tanneblick y Jiel Mora
(2.440). Pronóstico: Brillant d'Or, Figura Mora y
Drives Twist.

VIERNES 6 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine «La muerte
de Mike''
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
00,45 La noche del perro verde.
01,45 Mcmillan y su esposa.
03,15 Largometraje «El esqueleto de la señora Morales,
04,40 DocumentosT.V.
05,45 Documental.
07,25 Largometraje «La bella de
Montana...

SABADO, 7 DE MAYO
T.V.1
8,45 A tope.
9,45 Diccionario de la salud
10,15 El mago de Oz.
10,4048 horas
10.45 La bola de cristal
12,00 Nueva gente
13,00 Loteria
13,30 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los aurones
16,05 Primera sesión: «Los vinkingos«
18,20 NIL:nerd 1
18.50 La ley de los angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Hielo frágil
00,5548 horas.
01,00 Filmoteca T.V.: -Ake y su
mundo«.
02,35 Música golfa.
03,35 El Fugitivo.
04,25 Largometraje: «Tiburón 3«
06,00 Documental ,

DOMINGO, 8 DE MAY0
T.V. 1
07,15 Largometraje: «Corea hora'
cero«.
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa.
11,0048 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblos de Dios.
12,30 Mujeres del mundo.
13,25 La mascara negra.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «La princesa del estadio».
17,45 Dibujos animados.
18,00 Si lo se no vengo.
19,00 La clinics de la selva
negra.
19,55 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Los santos
inocentes»
00,3048 horas.

T.V. 2
9.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12,00 Estudio estadio.
18,00 Sesión de tarde «La quimera del Oro y Dia de paga»
19,25 Camino de Seul
20,00 A l'est del Besós
20,30 Informatiu
21,00 Debat 2
22,00 Vuelta ciclista a España
23,00 Estudio estadio.
00.30 Muy personal
01.00 Tennis

T.V. 2
13,00 Programación Regional.
15,00 Bellessa i poder
15,30 Alla vamos.
16,30 Vuelta ciclista a España.
17,30 Cine español «091 el policia que habla...
19,00 Exposición internacional.
20,00 L'informatiu.
20,30 Viatge a l'aventura.
21,00 Mirador.
21,15 Vuelta ciclista a Espana.
21,50 Concierto.
23,35 Cerca de las estrellas.

T.V. 3
T.V. 3
13,00 A tot sport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Bugs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 De profesió API.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crónica 3.
23,20 Telenoticies nit.
23,35 Cinema de mitjanit «Les
hereves«.

T.V. 2
15,00 Estadi 2.
22,00 Vuelta ciclista a España
22.30 El hombre y la guerra
23.25 Ayer
00.35 Diálogos con la música
01.05 Tanis

T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,15 Oh! Bongonia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Joc del dissabte
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona Cuina
21,15 Magnum.
22,15 Pel.licula «El gran Mcgonail«
23,45 El mon del cinema.

13,00 Esports
14,30 Gol a gol.
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Sherlok Holmes.
16,50 Tarda de Tarzan: -Tarzan i
javali de l'or».
18,30 Esports.
20,00 Gol a gol.
20,30 Telenotities.
21,00 Trenta Minuts,
21,30 A cor obert.
22,30 Gol a gol.

LUNES, 9 DE MAYO
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Benito y Cecilio.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La caja mágica
19,00 A media tarde.
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,45 Alfred Hitchock presenta.
23,10 DocumentosT.V.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programacion Regional.
14,30 Informatiu migdia
15,00 Bellesa i poder
15,30 Descubrimientos bajo el
agua.
16,30 Vuelta ciclista a España.
17,30 Té o café
18,30 Avec plaisir.
19,00 Capitoli
19.25 Los medicamentos.
20.00 Mirar un cuadro
20,30 L'informatiu
21,00 Mirador
21,15 Vuelta ciclista a España.
21,45 Cine Club «Una chica tan
decente como yo«.
23,30 Ultimas preguntas.
24,00 Jazz entre amigos
T.V. 3.
13,00 Gol a gol.
14,00 Magazine.
15,00 Teler.. 15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Judas Xanguet i les maniquis.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 L'Equalitzador.
22,10 Teatre.
23,40 Telenoticies.
24,00 Al Smith i Jones.

MARTES, 10 0E MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Las aventuras de Gulliver.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Tierra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Viaje con nosotros.
22,25 Sesión de noche -Sin
amor...
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte
00,55 Testimonio.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Planeta viviente.
16,30 Vuelta ciclista a Espana.
17,30 Té o café.
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20,00 Informatiuvespre.
20,30 Dones del Rock
.21,00 Mirador.
21,15 Vuelta ciclista a Espana.
21,45 Tendido cero.
22,15 El tiempo es oro.
23,15 La buena música.
T.V. 3
13,00 Informatiu cinema.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strati.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Exploració i aventura.
18,30 Oh! Bongonia.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Angel Casas Show.
23,05 Perry Masón.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.

JUEVES, 120E MAYO

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,05 A tope.
20,00 De nueve a cinco.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Piruli.
22,20 Canción triste de Hill
Strett.
23,15 Vivir cada dia.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
14 30 Informatiu balerar
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Documental.
16,30 Vuelta ciclista a España.
17,30 Té o café.
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20,00 Informatiu
20.30 Futbol: .Ajax de Amsterdam - Racing de NIalinas«.
22,20 Vuelta ciclista a Espana.
22,50 Oficios para el recuerdo.
23,20 Se ha escrito un crimen.
00,15 Tiempo de creer.
T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Max Headroom.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 -En algun Hoc
del temps...
24,00 Motor a ions.
00,30 Telenoticies.
00,45 Bona nit.

8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Luz de luna.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
12,00 Programación regional.
14.30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 La ruta de la seda.
16,30 Vuelta ciclista a España.
17,30 Té o café.
19,00 Picapuça.
20,00 L'informatiu
20,30 A tres bandes.
21,00 El mirador.
21,15 Vuelta ciclista a España.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,10 Jueves cine «Dolores«.
23.50 Metrópolis
T.V. 3
13,00 Angel Casas Show.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquessa de Duke
Strett.
17,05 Universitat oberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot sport
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit

VIERNES, 130E MAYO

T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mariana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20.30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine «El regreso , .
00,50 Telediario.
01,10 Teledeporte.
01,25 La noche del perro verde.
02,25 Mcmillan y su esposa.
04,00 Largometraje -Peligrosa...
05,20 Documentos T.V.
06,25 Documental.
07,25 Largometraje -Pilatos y los
demás».
T.V. 2
13,00 Programación Regional.
15,00 Bellesa i Doder
15,30 Ana vamos.
16,30 Vuelta ciclista Espana.
17,30 Cine español -Amor a la
española«.
19,00 Picapuça.
20,00 L'informatiu.
20,30 Viatge a l'aventura.
21,00 Opera.
00,30 Vuelta ciclista a España.
01,00 Cerca de las estrellas.
T.V. 3
13,00 A tot sport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Bona cuina
21,20 Allo Alio.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crónica 3.
23,20 Telenoticies nit.
23,35 Shakespeare: -Les alegres comadres de Windson«
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BRICOSEGUR ES COS
Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 21 47

glENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC

Vendo dos mobiliarios cafeteria nuevos. Ca' s Tocador. Tel
585276.

Vendo accesorios de peluquería por cierre de la mimna.
Informes: T. 551746.

Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Millor , Informes: Rte , Lloure. Comí de la Mar - S' Ilot.

Se necesitan dependientas
jóvenes para souvenirs. Llama(
de 21 a 23 h.olte1.55 1164.

Vendo curso inglés-itoliano.
Tel. 553686. De 9a Il noche.

Vendo ocordeón, oled para
aprender música. Tel. 552757
noches.

Vendo tiendo de campana
tipo chalet, 2 habitaciones y
sala, con avance sólo entrada. 40.000 ptas. Tel. 58 23 07.

Cerc una caseta de comp
amb terra, per llogar. Tel.
553869 - 553856

DIVERSOS.

Alquilaría vivienda en pta.
baja o ler. piso en Cola Minor.

Soy un muchacho de 22
osos y busco trabajo por
horas. lnformes C/ Tramontano, 27 - Porto Cristo, de 80 10
noche.

Vendo local comercial de
unos 110 m2. en zona céntrica

de Manacor. hformes 554468
(Horas comercio).

Vendo borra de bar 4' 30m.
en una pieza. Tel. 552757
noche.

Se vende vespa T-5, 125 cc.
PM-AM. Iriforrnes 555699 noches

Vendo buc cuarto piso c/
Joan Uiteras. 57, finca seis pisos

Vendo piso nuevo en S' Plot,
Amueblado. Informes:Camí de

la Mor 30-1° A S' Mot.
Vendo Seat Panda. Buen estado. Informes: Camí de la Mar
n°30 1A - S Mot.

Se vende locd comercial en
bajos Hotel Alicia (C. Millar). hformes Tfno. 710377.
Vendo parcela 500 mi. Son
Talent. Tel 553739.

Particular vende: 2 neveras
mostrador marco NOVITAS uno
de 1' 50 m. y otra de 2m, y 1
cojo registradora electrónica
NUEVA. Inf orm es Tel. 551594.
Vendo Seat 127 PM-H. Informes 551999.

Cepilla combinada. Prensa
con caballetes de hierro (Per fecto estado). Informes
555528.
Cuticular vende litera (2
comas). En buen estado Informes 571698

con ascensor. Facilidades de
pogo Tel. 552941.
Vendo rigout& de tierra
(vallado), con caseta en zona
.Son Galiano.. Informes:
552147
Vendo Mercedes 240-D.
Techo Solar corredizo. (con ex-

tras). Precio: 1.600.000. Tel.
550931,
Vendo Mercedes 190-E automático. Buen esado. Techo
solar. Cierre puertas centralizado. Radio. Pintura mentalizada. 2.400.00 pts. 550931
Vendo Merces 190-E. Automático (con extras). Precio:

2.400.000 hform es: 550931
Vendo R-5, PM-4319-F en
muy buen estado Inf. 554772-

550032.
Vendo piso C/ Sol, Monacor.

Inf. 555184.
Se vende una cuarterado a
3 kms. de Monacor, ht. 555436.

Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes 120 mi. h-

Se venden dos cuarteradas
a 1' 5 kms. de Manacor, su

formes551443

vista es fabulosa, se ve todo
Manacor, estupendo para un

Vendo Bar Cafeteria- Comí
de la Mar s/n S' Illot , Informes
569489, Fociliciades.

chalet. ht. 555436.

Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
centric, i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finoncament
llarg plog. Ref Berndt. Tel ,
552200
Se ven solar amb cotxeria.
Camí de Ses Pedreres. Tel.
553927 - 550096 - Ca n Pistola
Vendo piso muy soleado,
bueno situación, precio asequible (3 habitaciones). Inf

mes: T.552411
Lavadora Corberó L.D. P5. Se
vende por 39.000 pis Llamar al
tel. 658075 (noches)
Vendo barca tipo Llaud.
Lista 5' -Eslora 6' 40 m. Motor
Perkins de 37 HP. Vela tipo Marconi. Palos de Aluminio. Tel.
553193

Se vende solar en Fartriritx,
en una travesía de la Avda.
MossenAlcover hf. 555436
Vendo cochería C/ Brné,
Sastre, 3 - 155 m2. Informes:

553510.
Venc cortó a Son Frau, Manocor Inf. 552809
Venc boix sense hosts.
41000 pis. Tel. 553461. Demona p' En Patel.
Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Inf. 554772/550032
Es ven equolitzador gràfic
BOSS GE-7 per a guitarra amb
adaptador per a curent. Tel.
55 09 72.
Es venen 2 columnes de só
TALMUS 2/12 a molt bon preu.
Tel. 55 09 72.

Vendo Seat 131 Supermiriaton PM-N motor dose' 3 anos;
impecable. 400.000 ptas facilidades 4 anos. Tel. 56 SO 24,
horascomercio.

COMPR.
Comproría piano en buen
estado interesados Humor ci
553511 (de 9 a 2 h.) 562343 (de
4 a 6 h.) Preguntar por Juan
Carlos

Informes:480539
Se dquila local para almacén. Tel. 555528. Llamodas a
las 21 h.
Lloc bocci carrer major. Infermoció T.551320.
Alciulo hcbitación en Palma.
Tel. 571212.
Alquilo locd comercid o
para ofichas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 11 44

Repasos contabilidad y crioulos varios niveles (Formación
Profesional) informes: Plaza Sa
Basso, 3-2* (sobre Ferretería
Morey).
Se dan closes de Frances,
profesora nativa Informes: C/

Antoni Curán, 38-2' a partir de
20' 30h,

Cercaria camp per Ilogar al
Port de Manacor. Els 3 mesos
d' estiu. Tel. 57 16 98.

Auxiliar Administrativa con
estudos de informática busca
trabajo. Flumes: Tel. 560405
(marionasde 12 a 1).

Senora mayor alcruila habitoción a persona sena y formal. Informestel. 55 05 98.

Ofrezco mis servicios para
trabajos del hogar. Humes:
Tel. 55 30 57 (noches).

Compraria caldera de colefacció mitxa en bon estat de
gasoil o llenya. Tel. 553393 (a
partir de les 9 del vespre)

Se - traspasa bar céntrico en
Manacor. Tel. 555881 (Llamar a
partir de las 20 h.)
Alquilo o compro local en
Monaco; sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.

Cercaria persones interesades amb fer cot- trod° de Manacor - Cala Bona entre les
7' 30 - 2.30 hs. aproximadament. Tel. 55 25 54.

LLOGUERS.

DEMANDES.

Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar. Tel
570522.
Compraría en s' Illot casita o
buc.Techo fibre. Tel. 553819

Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen estado. Inf. 550801

Busco piso con muebles
hasta el mes de Julio en Monaco; o Porto Cristo. hf. Tel.

552258. Si . Vora. •
Se dquila casa de campo a
3 km. de Manacor. Tel. 551074
Cerc aportament acabat o
en buc per comprar Tel.
555118.
Busco cochera para alquilar
en Manacor. Tel, 550450.
Busco negocio hostelería

(bar, hamburguesería. terraza)
preferible costa en alquiler o
porcentaje. Dejar contacto en
Tel. 552529 (de 20 h. a 22 h.)

Busco remolque de cargo
paracoches.Tel 555198

Esteticista con formación
profesional, desearía encontrar trabajo. Tel. 555588

Se necesita operario. Interesodas dirigirse a Ca' n
S.A. Vía Portugal, 25 Tel.
550519.

S' of ereix jove per repassos
de fusteria a cases particulars;
terme de Manacor. Tel.
526163 a partir de les 20 h.

Se necesita chófer con carnet 1°. k-iformes: Tel. 551440

Desaparecido grato gris oscum y blanco en la barriga.
Colo muy larga y peluda (lleva
collar beige). Se gratificará.
Tel. 554394

Se ofrece &woo (23 al bs)
para trabajo porias tordes Tel.
552486
Se necesita aprendiz carpintero Interesados llamar al Tel.
552678
Se necesita una peluquera
profesional (mejor con conocimientos de idiomas). Informes:
c/ Mitjorn, 7. S' Mot.

Se alquila gran locd comercial, muy céntrico, en Mono cor, Informes
es: T. 550598.
Se alquilan 2 habrac 'ones en
Manacor a persona seria y formd. hformes T.550598
Se alquila locd supercéntrico (35 m2.) en Plaza Rector
Pubf. Informes' Tel. 550788.

Licenciada filología inglesa
da closes perticulores inglés,
EGB, BUP, COU, FP. Tel 55 13 81
o 23 60 69

Se ofrece dependienta con
experiencia, preferencio para
boutique. Sabe honer los arreglos Uomar al 55 35 34
Se necessita peluquero amb
experiência, a Cola Millor. Tel.
58 55 93 o 58 55 93
Se necesita ayudante de cooina. Tel. 57 08 73

Setmanari

BUENAS NOTICIAS OPEL

OPEL CORSA.
AHORA CON LA RADIO QUE BUSCABAS.
GRATIS, UNA
RADIO OCULTA PHILIPS
CON MANDO A DISTANCIA.
Todos los modelos* de la gama
Corsa comprados y matriculados
del 30 de Abril al 30 de Mayo, llevan instalada, completamente
gratis, una radio digital Philips
DC-026.
Incluidos altavoces y antena.
Y con el mando a distancia.
Para que manejes tu radio sin
que nadie la vea.
Corre a por tu Corsa, lleva la
radio que buscabas.
•Excepto vehículos comerciales y yentas a
flotas.

'etiln El

RESPALDADO POR GENERAL MOTORS

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR

lii

91-14C1C1

AmbUlancies
55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal
55 00 50
Urgències
55 44 94
Ambulat.ori - Consultes
55 42 02
Ambulatori
55 23 93
Mèdica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear
55 19 50
Bombers
55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal
55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
Guardia Civil
55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo
57 03 22
Grues Ma nacer
55 45 06
Taller de guardia
55 45 06
Grues Pou Vaguer
55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar
55 44 01
Grues S. Servera
58 56 80
Grues S. Macia
55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
55 33 01
P. Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo
57 01 68
Ajuntament Manacor
55 33 12
Ajuntament S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament S. Servera
56 70 02
Jutjats
55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
55 27 12 - 55 27 16
Hisenda
55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
57 02 20
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales de Mallorca
57 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
55 01 50
Convent
55 10 90
Crist Rei
55 02 44
Son Macia
57 07 28
Porto Cristo
56 94 13
Son Carrie)
56 90 21
Son Llorenç

FARM ACIES
Dia 6, Ilic. L. Ladaria, C/ Major
Dia 7, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 8, Ilic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 9, llic. P. Ladaria, C/ d'En Bosch
43 Dia 10, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 11, llic. Llodra, Joan Segura
o
c Dia 12, Ilic. Mestre, Mossèn Alcover
o
13)

ESTANCS.
Dia 8, n°. 1, Pl. Sa Bassa

BENZINERES
MANACOR
Diumenges I festlus.
De dia: Vidas; Cra. Palma-Artà
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costado la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiría; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

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.Llorenç; 6,45; 11,05 (diHuns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;
18,10.Festius; 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; S;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa

18.-St Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent,Fartarilx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macia

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).

DIUMENGES I FESTES
Mail
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carrie
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa

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.
8 • (feiManacor
-C.Millor;
6,45;
. 14,45;
ners);11,15;
12,15(dilluns);
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (dilluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(élilluns); 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.
Capdepera-Manacor;
7,35;
14,35;
17,05. Festius; 13,50.

17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie)
20,30.-N.S. Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia

CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua

FANNY HILL

TURK 182
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR CALA BONA CALA RATJADA INCA

OFERTAS DEL 9 AL
21 DE MAYO
ALIMENTAOION Y LIQUIDOS

CHARCUTERIA
PURLOM
Jamón cocido extra delicatessen

775
1.170

Jamón Serrano deshuesado

Madalena larga DULCESOL paquete 12 unid
Galletas YAYITAS bolsa 450 grs.
Galleta OUELY bolsa 1 kg.
Galleta QUELY bolsa 1/2 kg.
Chocolate TORRAS leche tableta 200 grs

118
165
291
161
119
Chocolate TORRAS leche y almendra tableta 150
112
grs.
Chocolate TORRAS bitter tableta 150 grs.
95
Leche RAM 1500 (entera y descremada)
109
Café BRASILIA molido superior natural paquete 250
129
grs.
55
Sopas KNORR sobres
114
Arroz extra NOMEN paquete 1 kg
Catsup y mostaza CASTER bote plástico 300 grs
65
65
Aceituna rellena TORREON bote 450 grs
.275
Aceite BETIS botella plástico 11
1 395
Aceite BETIS lata 51
Atún en aceite RIANXEIRA RO-100 pack 3 unidades..
147
138
Aperitivo MATUTANO tamaño familiar 200 grs
55
Cerveza KRONENBRAUN lata
Whisky WHITE LABEL botella 3/4
950
Champan CODORNIU extra botella 3/4 (seco y
499
semi)
252
Vinos BACH botella 3/41. (Blco. Seco y Rdo)
Gin LARIOS botella 1 I.
599
25
Agua NA TACONERA botella 11.
75
Agua NA TACONERA garrafa 5 litros
Naranja, limón, Lemonade y Cariba Schweppes bo129
tella 2.000
65
Cerveza HEINEKEN lata
299
Cerveza HEINEKEN 1/4 pack 6 unid

CONGELADOS
Ensaladilla FRUDESA 400 grs.
Calamar a la romana FRUDESA 400 grs
Fondo paella de mariscos FRUDESA 450 grs
Guisantes FINDUS 400 grs
Nórdicos de pescado FINDUS 240 grs
.
Canelones italianos FINDUS 525 grs.
Empanadilla FINDUS 250 grs
Tarta de Whisky CAMY 8 raciones
CORNETE Multipak vainilla Hogar
Filete de merluza PESCANOVA s/piel 400 grs
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs

-

-

-

.90
308
225
156
230
345
199
799
255
345
92

OU ELY
Queso Coinga

.995

JIMENO
Queso Don Quesote

755

OSCAR MAYER

.650

Paleta cocida 1

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Gel Crema LA TOJA 900 c.c
Pañal DODOTIS recién nacido 30 unid
Pañal SUPER DODOT 30 unid.
Servilleta MARPEL 1 capa estu. 100 unid
Papel higiénico MARPEL TOP 4 rollos
Compresa IDEA DE AUSONIA plegada 20 unid
Compresa AUSONIA NOCHE 10 unid
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Nota Recuerde . clue
Oro «ES REBOSTi']:'.]

presentar

319
595
385
69
116
199
185

Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

y na
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