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TOMEU FERRER:
“L'Ajuntament
podria ingressar
més de mil milions
fent quatre concerts
urbanístics»

EL BAILE OBRI
EXPEDIENT A
QUATRE
FUNCIONARIS
1!"

También ha firmado
Gabriel Company

110
Poca coordinació i mínima capacitat de reacció
de la Conselleria i de l'Ajuntament
Sucesos

DOS HERMANOS, DETENIDOS POR LAS
ES DE F!, 0 ÇR
UN AUTO
D AUM SA SE ESTR LA
CONTRA EL BAR CONTROL

BALTASAR Y BOTU BOT,
EX -BALEÁRICOS,
NUEVOS JUGADORES
DEL C.D. MANACOR

"f_on las antiguas raices
metidas hasta el fondo
en nuestra tierra.
Las hojas abiertas, cada maiiana,
at viento palpitante de la actualidad
que nos rodea."
-

Ultima

Hora

C

corta cells lectors

Situació preocupant de la
nostra sanitat

L

a premsa provincial s' ha fet rase>, els darrers dies, d' un possible
rebrot epidemic d' hepatitis a Manacor. La conselleria, mitjancant la responsable d' Epidemiologia, ha confirmat catorze
casos d' aquesta malaltia a la nostra ciutat, encara que, per
altra banda, afirma que la xifra no es preocupant.
Al marge del número de casos d' hepatitis i de diarrees, el que s' ha
posat realment de manifest am aquest afer es la deficient situació sanitària de la nostra ciutat, la mala coordinació existent entre les distintes
àrees sanitários, així com la recepció de dades oficials per part de la
Conselleria de Sanitat.
Si fa uns mesos tota la comarca de Llevant va Iluitar per un aspecte
molt concret de la nostra sanitat —I' hospital—, ara es demostra que els
altres asectes estan en una situació igualment preocupant.
Es simptomàtic que la Conselleria rebi les dades de Manacor amb quinze dies —minim— de retràs; que ara mateix no es sgpiga com ha evolucionat l' hepatitis des de dia 1 de juliol. Que montres la Conselleria admet
catorze casos d' aquesta malaltia, el Balle, aquesta mateixa setmana
parli tan sols de dos. La Conselleria creu que no ha estat degut a l' aigua i
el Batle parla de cisternes i fosses septiques. La manca de coordinació es
tan evident com desconcertant.
Tot aquest estat de coses resulta especialment paradoxal a uns pobles,
com els d' aquesta comarca, amb un altissim index de nivell de vida,
amb una renda «per cgpita» dificil d' igualar a la resta de I' Estat. Pel que
es veu, nivell de vida i qualitat de vida, almenys en aquest cas, no són ni
d' aprop sinónims.
A un pais modern, on l' empresa pública i la privada s' estan introduint
acceleradament dins l' alta tecnologia, on la informació rápida val tant
o mês que el mateix remei, no Cs permissible aquest estat de coses. El ButHell Epidemiológic que edita la Direcció General de Sanitat de la Canseleria de Sanitat, Cs una mostra clara del que estam parlant. Duu una
bona informació, molt completa, pet 6 fora del temps. El darrer número
treu les dades de dia 15 d' agost... del 87, naturalment.
Un altre aspecte important i a tenir en compte Cs la postura fácil que
adopta amb freqüência el nostre Ajuntament. Davant la situació actual,
s' ha demanat informació a la Conselleria sobre com es troben els pous
negres i els camions que reparteixen aigua. L' Ajuntament sap de forma
suficient com es troba el tema a Manacor, ja que fa mesos ha estat actualitat; el que passa Cs que es parla de les coses molt mês del que s' actua. El Batle afirmava a El Dia-16 que ell no Cs qui per obligar a connectar
a la xerxa d' aigües; això es una veritat a rniges, ja que segons la Llei de
Sanitat, l' Ajuntament té plena competència en els temes abashment i
sanejament d' aigO' es. I si bé Cs cert que no pot obligar a connectar, si
pot obligor a tqncar cisternes, pous i fosses septiques.
El que voldríem Cs que com mês prest millor s' agafgs el bou de la sanitat pública per les banyes i es començàs a actuar en conseqüència; que
millorgs rgpidament la xarxa de recepció de dades de la Conselleria, ja
que la situació actual es inadmissible; que s' acabás amb el descontrol
actual i que cada un prengués les competencies que li corresponen per
passar de la retòrica a l' acció. La Sanitat es una cosa massa seria per
anar a remolc de les circumstàncies.
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Per part de la Comissió d' Urbanisme

Iniciats expedients de recepció de les
urbanitzacions costeres
La Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor, segons ens informava el seu Delegat, Bartomeu Ferrer, ha iniciat aquesta setmana els expedients de recepció de les urbanitzacions costeres.
Cal tenir en compte, que fins ara l'Ajuntament quasi
no tenia cap urbanització recepcionada, amb tots

els problemes que aixõ suposa.
Les zones que han de ser recepcionades sem les
de la primera peninsula de Cales de Mallorca, Cala
Magraner, Porto Cristo Novo, Cala Magrana, Porto
Cristo Novo, Cala Mandia, Cala Estany, etc.
per.
Ens comentava el responsable
d'urbanisme, que s'ha denegat per
considerar que el marc adequat per
aquestes residencies es el casc
urbà, i no les foranes de la ciutat. A
més es considera que la situació urbanística no és l'adequada, i que és
una zona enclotada i poc beneficiosa sanitariament parlant. A més a
més es troba només a cinc-cents
metres de la depuradora.
L'expedient serà elevat a la Comissió Provincial d'Urbanisme de
Balears als efectes que es resolgui
denegar aquesta sol.licitud.
TROBADA INDEPENDENTISTA

Les urbanitzacions costeres seran recepcionades per l'Ajuntament.
S.Carbonell.- La Comissió d'Urbanisme, sempre segons ens comentava el seu Delegat, Bartomeu Ferrer, ha decidit posar en marxa els
expedients de recepció de les urbanitzacions de les zones costeres,
excepte Porto Cristo i S'Illot.
Aquestes urbanitzacions que han
de ser recepcionades per l'Ajuntament són majoritariament obres dels
anys 60, algunes tenen projecte
d'urbanitzacio, altres només tenen
pla parcial i n'hi ha que sols no tenen
projecte d'urbanització. La recepció i
legalització d'aquestes zones per
tant, és una tasca important i difícil
o
E de realitzar.
et,
Aquesta recepció es basa en el
Decret de la Conselleria d'Obres Pú-

bliques del Govern Balear 38-1987
de 4 de juliol. El Decret parla de responsabilitzar especialment als promotors de dites urbanitzacions, encara que en molts de casos els promotors siguin mals de trobar -donat
el temps que ha passat- i s'hauran
de fer responsables els propietaris.
DENEGAT L'INTERES SOCIAL A
UNA RESIDENCIA DE VELLS
La Comissió de Govern va denegar divendres passat la sol.licitud
presentada pels germans Vadell Artigues de declaració d'interés social
per a la construcció d'una residència
de persones majors a darrera l'Hi-

El proper dijous dia 28 de juliol es
celebrarà al restaurant «Sol y Vida»
de Porto Cristo una trobada independentista. Segons hem pogut
saber, a aquesta trobada hi assistirà
Angel Colom d'Esquerra Republicana de Catalunya, diputat de la Generalitat i membre fundador d, 1-4
Crida.
Amb aquesta trobada es preten
crear un espai per a començar a
parlar d'un nacionalisme més radical, ja que tots els seus components
són radicalment independents.
Entre aquests cal destacar la presencia del manacorí Jaume Santandreu, a més de Tomeu Mestres i
Joan Mir.
APARCAMENTS AL CENTRE
CIUTAT
El Batle Jaume [lull i el Delegat
de Policia, Marc Juaneda són
aquests dies a Maó, per a estudiar la
forma com allà s'han duit a terme la
creació d'aparcaments al centre de
Ia ciutat. Amb aquest viatge es preten conèixer in situ» la realitat d'aquella ciutat, i les possibilitats de
crear aparcaments al centre de la
nostra ciutat.

Ampliació del Cementiri i el Centre Assistencial

Per a posar en marxa el
Centre Comarcal

Dues obres a concurs

Visita de la
Consellera de
Serveis Socials

S'ha presentat una plica per a ampliar el Centre Assistencial

Joana A. Vidal responsable dels
serveis socials del CIM
La Consellera del CIM, Joana Ana
Vidal, responsable de l'àrea de serveis socials, es va reunir dimecres
passat a l'Ajuntament de Manacor
amb els responsables d'aquesta
area -serveis socials- dels distints
Ajuntaments de la comarca de Manacor. El motiu de la reunió, no era
altre que el de fitxar les bases per a
posar en marxa el Centre Comarcal
de Serveis Socials.
Aquest Centre Comarcal tendra
com a seu l'Ajuntament de Manacor,
segons ens explicaren la Consellera
i el Delegat del nostre Ajuntament,
Jaume Darder.
Es preten mentalitzar als pobles
de la importancia de l'assistència
social, per això el CIM aportara una
base técnica i económica, subvencionant programes al cinquanta per
cent.
Joana A. Vidal ens comentava
que es preten agilitzar al maxim la
solució als problemes concrets, i
crear programes conjunts Ajuntaments-CIM, i contar també amb l'ajuda de l'INSERSO i de la Comunitat
Autónoma, tot. fent convenis entr
els diversos organismes.
Es crearan centres comarcals a
Manacor, Inca i Palma, tots coordinats per la Direcció General del
CIM.

Dues importants obres s'han
posat a concurs públic, per una
banda, la d'ampliació del cementiri,
per l'altra, la d'ampliació del Centre
Assistencial.
A l'hora de redactar aquesta crònica, no s'havia presentat cap plica
al concurs d'ampliació del cementiri, encara que el període de presentació de pliques està obert fins

dia 11 d'agost.
Per l'altra banda, Jaume Darder
informava a la Comissió de Govern
de divendres passat, que s'havia
presentat una plica per a la contractació per sistema directe de les
obres d'ampliació del Centre Assistencial, cal tenir en compte, la
importancia d'ambdues obres, que
milloraran el nostre municipi.

A quatre funcionaris

El Batle obri expedients disciplinaris

S'expedientarà per manca de disciplina a quatre funcionaris.

A l'Ajuntament de Manacor, i
molt concretament a les oficines
municipals, es rumoretjava que el
Batle Llull havia posat en marxa
expedients disciplinaris a alguns
funcionaris.
Donada la importancia de la notícia, ens posarem en contacte
amb Jaume [lull, qui ens confirma

que era cert. S'han posat en marxa
quatre expedients disciplinaris a
funcionaris, un d'ells es policia municipal.
El Batle però, no ens va voler
dcnar més dades, ni els noms dels
expedientats. Ens va dir, però, que
la notícia es farà pública al seu moment oportú.

Bartomeu Ferrer, responsable d' Urbanisme

«Fent quatre concerts urbanístics,
l'Ajuntament ingresaria més de mil milions»
Des de fa un any presideix la
problemàtica Comissió
d'Urbanisme. De Ilavors ençà
ha hagut d'aprendre moltes
coses: la terminologia
urbanística, la normativa, i a
tractar i negociar amb
autèntics «linces» de
l'urbanisme sum ergit. D'això
ens parla a l'entrevista, com
també de la proposta de Cala
Varques i del futur Pla
General.

-Potser el tema urbanístic de
més actualitat sia ara mateix el
possible conveni de Cala .Varques. Que s'ha fet amb la prr_Nposta dels propietaris de Cala Varques?
-El tema d'Es Molar es la histõr:a
de com creix la conciència del valor
dels terrenys vorera de mar i una actitud cada vegada més ferme de
l'Administració. Les coses han anat
així: fa un any ens presentava una
proposta per urbanitzar Cala Varques; mig any després n'entra una
altra on ja es cedien molts de metres
a l'Ajuntament a canvi d'urbanitzar
parcialment; simultàniament se'n
presentava una altra per urbanitzar

El Molar, on es parlava d'explotar
!es Coves del Pirata; davant el rebutjament de l'Ajuntament, se'n presentava una altra on se cedien 800
„ mil metres d'Es Molar. I s'ha acabat
fent una proposta conjunta, ja coneguda.
Jo crec que hi ha coses que s'han
de dir per esser considerades i per
clarificar la situació: En cap moment

«La proposta de Cala

Falcó té una cosa
negativa: l'excessiu
número de places»
es pretén que l'Ajuntament modifiqui
el seu planejament, ja que el que vol
es que dins el Pla General es declarin aquests terrenys com edificables.
El PGOU haura de declarar terrenys
urbanitzables i aquests pretenen
estar-hi inclosos.
La nostra postura com a grup es
de preservar la costa verge i ens hi
mantendrem, pero hem de ser
intelligents i hem de saber que quan
hi ha cents de milions invertits dins
un territori que volem protegir,
només acabarem amb la pressió i el
perill d'edificació quan treguem la inversió d'allà.
Per altra banda, s'ha de valorar el
que suposa la propietat de la finca,
les coves existents i una gran exten-

sió d'Es Molar; per jo, l'únic negatiu
es la quantitat de places turístiques
que es proposen. Si fós molt més reduït, defensaria obertament at ast
conveni, ja que no veig greu un
xement moderat de Cala Romànti-

ca.
Com també cal moderar que, de
Ia proposta de Cala Falcó, entre el
10 per cent de la superfície edificable i el seu valor, més el de les Ilicències d'obres, suposarien uns 550
milions que ingressaria l'Ajuntament
apart del patrimoni del sòl. Estam
parlant d'una inversió d'uns 18 mil
milions de pessetes.
-I així com està la proposta, la
defensaràs?
-Consider el número de places
molt alt.
-Sembla que el teu grup ja s'ha
manifestat -comunicat del PSM,
carta d'Hilari de Cara- obertament
en contra. Canviarà aim!) la teva

postura?
-Obviament la meva postura sera
Ia del meu grup. Els temes que es
plantegen són l'impacte de la cons-

trucció i l'inclumpliment del Pacte.

-Tu veus possibilitats d'impedir
la construcció d'aquesta zona
-ara i més endavant-, sense adquirir la finca?
-Sí, crec que es pot impedir legalment. Per sempre? no. L'única via
seria l'adquisició, encara que si el
Parlament la declares zona protegida estaria prou garantitzada.
-Crec que aquest tema i altres
que n'hi ha posen sobre 'la taula
un tema fonamental a aquests
moments i del que ja en parlava
En Pere Serra la setmana passada: els concerts urbanístics.
-És un tema apassionant. Crec
que no val concertar illegalitats urbanístiques realitzades amb convenis; si se'n ha acabada qualcuna
aquest darrer any ha estat per respectar acords presos anteriorment.
S'ha de dir que a vegades hi ha
construccions ildegals degut a imprevisió del planejament; Manacor,
per exemple, no ha tengut previsions per a naus de fustes; això els
ha duTt a sõl rústic i a una situació
anormal.
Ara hi ha un << boom» inversionista
impressionant que creix ràpidament
i es du a temre aviat, cercant la rendabilitat immediata. Això es especialment intens dins el camp turístic i
aquesta tipologia no este prevista en
molts de cassos: hotels-residencies,
camps de golf, etc. Aquest «boom '
precisa de l'Administració perquè no
hi ha terrenys disponibles. Una de
dues: o entre en negociacions o dius
que no a tot, per sistema. Si negocies el que has de fer es cobrar-li la
plusvalia que origina el canvi de
,

,-

uruca via per
impedir la construcció
de Cala Varques és
L

«No crec correcte

grafiar un terreny com
urbanitzable i que el
poble no en tregui cap
profit»

qualificació entre rústic i edificable.
Això vol dir que si ara féssim quatre o cinc concerts urbanístics -dos
camps de golf, dos hotels-

residències...-, l'Ajuntament rebria
fàcilment més de mil milions de pessetes en efectiu, que podrien servir
per grans intervencions urbanes.
Aquestes són les avantatges, de
moment, de fer determinats concerts. Però hi ha inconvenients: el
més basic es el problema que si
concertes constantment, planeges
segons la voluntat d'uns pocs, que
són els inversionistes privets, i vas a
remolc. El més ètic es que l'Ajunta-

ment planegi i els altres s'hi amotlin.

-No és mês correcte treurer-ne
un profit, quan un ajuntament necessita tant els doblers com el
nostre?
-Per jo, sí. Jo crec que grafiar un
terreny com urbanitzable i no treurer-ne cap profit per l'Ajuntament, no
es correcte. Hi ha una altra cosa a
considerar; quan deim ‘,no» a certes
iniciatives, aquestes es duen a
terme a altres indrets, a altres municipis, amb el qual l'únic que hem
avançat es que no es fessin dins el
nostre municipi, pert) no que no es
facin. Per això es fa precís un planejament coherent i unitari, a través de
Ia Comunitat Autónoma que nivelli
tots els ajuntaments.
Vull dir que he parlat de l'urbanisme concertat i no vol dir que n'estigui a favor, però voldria aprofitar per
dir especialment als qui votaren
CDI-PSM- que estam dins una societat que viu un moment d'expansió
económica molt forta que precisa invertir i que l'Administració ha d'oferir

sortides.
Et deia al principi que veig que la
gent va canviant de postura davant
l'Ajuntament. Coses tais com camps
de golf o hotels-residencies, s'haguessin pogut fer ahir o qui sap si
demà, sense res a canvi. Aquest
ajuntament pretén que si arriba a
fer-se un urbanisme concertat,
aquest pagui un preu important que
repercuteixi dins tota la societat. No
podem oblidar que la propietat privada es un dret indiscutible, però el
dret a edificar es un dret públic que
ve de l'administració. La filosofia válida es que si la societat cedeix
aquest dret en tregui un profit per a
millorar les seves condicions. Això
vol dir que si autoritzam un camp de
golf a Son Ganxo o a Rotana s'han
de treure uns cents de milions per a
millorar Manacor.

-Darrerament, de forma mês o
menys explicita s'ha parlat d'interessos obscurs, de corrupció.
-Jo estic disposat a creure que
avui informació es poder. Potser que
hi hagui gent ben informada i que a
qualque moment s'hagui volgut beneficiar; crec que no hi ha res mes
que això.
-Cada vegada sembla mês urgent comptar amb un Pla General
que deixi ben a les clares drets i
obligacions dins el camp urbanístic. Com es troba el PGOU de Manacor?
-Vaig trovar l'equip redactor desanimat; s'ha reformat i s'han necessitat uns mesos per posar-se en
marxa; en un any s'ha de fer un document. Un Pla General necessita
una recollida de dades impressio-

nant. Ara s'han recollit els metros
cúbics que s'han fet de l'any 82 al
87. En haver acabat l'estiu es podrà
tenir el primer esborrany.
-Que es pot avançar del PGOU?
-Serà un pla que reforçarà el centre de Manacor; hi haurà zones d'esponjament, que sien viables econòmicament. Es treurà fora de la ciutat
Ia indústria mitja i gran i mantendrà
la familiar. Reduirà molts de terrenys
urbanitzables i se'n posaran molts
de no-programats, per evitar que els
propietaris paguin a Hisenda per
uns terrenys que no s'urbanitzaran
ràpidament. Tenir terrenys en reserva per si, a un moment determinat el
preu puja massa, treurer-los. Volem
evitar el creixement horizontal desmesurat.
-Quan Antoni Sureda presidia la
Comissi6 d'Urbanisme es va dur
l'avanç del Pla General a exposició pública. Que s'ha fet d'aquest
Pla?
-Aquest material s'utilitza, no vol
dir que l'avanç no sia útil. Ara el que
farem serà un document per aprovació inicial, per fer més via.
-Quin seria el plaç normal d'aprovaci6?
-El normal és que estigui 4, 5 o 6
anys. Jo esper, pero, que d'aquí a
dos anys es faci l'aprovació definiti-

va. Dependrà de la capacitat d'entesa política. Si s'arriba fàcilment a un
consens es guanyarà temps; també
es dependrà de la Comissió Provicncial d'Urbanisme. El que vull dir
es que no farem l'urbanisme de CDIPSM, sine) consensuat, de tots.
-Consensuat també amb l'oposició?

ha un moment de
gran expansió

econômica i
l'Administració ha de
donar sortides»

-Si tenc que pactar amb tres
grups, amb la CDI, i el PSM, ja puc
pactar amb un grup més. AP es escoltada dins la Comissió i coincidim
en moltes coses. Volem fer un
PGOU assumible per totes les formes polítiques. No se'n pot fer d'altre, es l'únic possible.
-Fa pocs dies la premsa de Ciutat va posar d'actualitat les demolicions a aquell ajuntament. Que
opines?
-El delicte més greu de la disciplina urbanística legal es la parcel-lació il-legal del sc5I rústic. Al qui
s'ha de castigar no es al qui edifica
la parcel-la, sinó al parcerlador. Pel
que fa a Manacor, estam concluTnt
unes investigacions i n'hi pot haver
que se'n duguin disgusts sèrios. Demolicions se'n han de fer... i aquest
ajuntament en ferà.
-Prest?
-La setmana que ve n'hi van tres a
comissiá.

El PSM considera que el conveni de Cala Varques no
es positiu per a la preservació de la costa de Manacor
La Comissió Executiva del PSM
després d'analitzar el conveni ofert
per un grup de promotors a l'Ajuntament de Manacor per tal de requalificar els terrenys rústics de Can Frequet, establint-hi una zona hotelera
de 300.000 rn 2 i una zona de vivendes aïllades de 150.000 m 2 , a canvi
de la cessió dels terrenys de Cala
Varques al municipi, considera que
aquest conveni significa un retrocés
en la protecció i conservació d'una
àrea fonamental des del punt de
mira ecolõgic, ambiental i cultural
del poble de Manacor i de Mallorca.
Els terrenys que el conveni faria
urbanitzables varen esser considerats terrenys a protegir en la signatura del pacte de govern que donà Hoc
a l'actual majoria municipal, cosa
que fa encara més inacceptable el
conveni, que obriria un procés de
degradació irreversible del poc
espai verge de la costa de Manacor.
En aquest sentit, consideram que
ha estat molt positiva l'actitud del
grup municipal CDI-PSM, que a
hores d'ara està gestionant l'àrea
d'urbanisme de l'Ajuntament de Manacor, que ha fet possible una gran
transparencia en el tractament d'aquesta qüestió, a la vegada que
s'estan aconseguint objectius importants de racionalització i planejament urbanístic, acabant amb les
desastroses situacions d'ildegalitat i
desgavell anteriors.
Es d'absoluta urgencia que la
CAIB defineixi el caràcter d'àrea
protegida d'aquest tros de la costa
de Manacor, fent possible la seva
preservació, en la seva totalitat, donant un tractament de conjunt a la
zona, i incloent les cales que es pretenen urbanitzar a partir de Cala Domingos, dins un confús i dubtós
Centre d'Interès Turístic de Cales de
Mallorca.
A partir dels diversos catàlegs
d'espais naturals, de la necessitat
d'una ordenació de l'oferta turística,

d'aplicar els criteris que s'estan seguint per a la confecció del Pla General d'Ordenació Urbanística del
terme de Manacor (defensa del patrimoni rústic, defensa de la zona
costanera, i canalització de la inversió turística cap a aquelles zones
que ja estan consolidades), creim
que hi ha l'evidència que es possible
i necessari salvar aquesta zona
(Cala Falcó, Cala Varques, Cala Sequer, Cala Magraner, etc.) d'un procés especulatiu, sense haver de
passar per un conveni que no implica cap millora real.
Ciutat de Mallorca, 13 de juliol de
1988
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DR. MIR
Teléfono: 55 09 50
Plaça Rector Rubí, 4-4°
(Edif. Mutua Balear)
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CONSULTA EN MANACOR: LUNES Y MIÉRCOLES
*EXPLORACIONES OCULARES.
GRADUACIÓN DE LA VISTA
*ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO: Miopía, Hipermetropía,
Astlgmatismos fuertes.
*CIRUGÍA OCULAR:
-Operación de catarata con lente Intraocular (24 horas de clínica,
no gafas)
-CIRUGÍA DE LA MIOPÍA.
-CIRUGÍA DEL GLAUCOMA.
-ÚLTIMAS TÉCNICAS DE MICROCIRUGÍA OCULAR.
*SERVICIO DE URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS (24 horas)
Llamar a los teléfonos: 28 13 13 (Angel 24)
40 16 27
71 48 83

VENDO
FORD FIESTA
1.100 - PM - N
Informes: Tel. 55 03 28
(Horas de Oficina)

*CLÍNICA OCULAR DR. MIR EN PALMA.

Avenida Alejandro Rosselló, 29 -3 -4°
0

Teléfonos: 40 16 27 - 71 48 83
CONSULTA: MARTES Y JUEVES
(Horas convenidas)
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Matar... per accident
Diumenge 3 de juliol un vaixell de
guerra nordamerica derriba un avió
de passatgers: 289 morts.
Dilluns 4 de juliol un policia treu la
pistola en una discusió: un jove de
20 anys mort i un aigre greument
ferit.
Procesat policia, dimecres 6 de juliol, que dispara a un estudiant durant les manifestacions de gener del
'87.
Guardies Civils processats per la
mort d'un treballador. Tiraven pots
de gas tòxic.
Soldat de la COE matat per un
sargent -involuntàriament- mentre
dormia.
Noticies com aquestes es Ilegeixen quasi cada dia a la premsa.
Armes utilitzades «sense voler»,
«per equivocació», «per accident»
o, simplement, «perquè l'amo de la
pistola estava un poc gat», es conseqüència de nombrosos morts i de
situacions dramatiques.
Durant el servei d'armes, els joves
tenen a les seves mans i aprenen a
utilitzar eines per a matar. Els «accidents», «suicidis», etc., són una
cosa ja normal durant aquesta
época de la vida de tot «bon patriota». Ja no basta el segrestar-lo du-

rant més d'un any, sinó que, a més a
més, se l'exposa a la posibilitat de
matar o ser mort per un arma de foc.
Armes i mort van tan units que
s'ha de ser molt cínic per creure o dir
expresions del tipus: «només és per
impressionar», o «són per a defensar-nos»...
S'utilitzen diverses teories per a
justificar el manteniment de les
armes, encara que està clar que, en
principi, el Complex Industrial-Militar
és qui té la raó més forta: Quina
quebra pels negociants de tot el
món, què naturalment només fabriquen armes per a donar feina, el
final de la guerra Iran Irak!!; Quina
llàstima si al nostre poble no compram 10 armes pels municipals, es
perdre molts de doblers i, a més, segurament morirà menys gent!!
Pot ser, en aquests temes, el que
sobre és cinisme i, fins i tot, l'ironia.
El fet que l'Estat Espanyol gasti
1363 pesetes de cada cent en defensa, mentre sigui el 7'62 en educació, no és casualitat. El fet que un
ajuntament d'un poble de Mallorca
-Manacor- vulgui un pressupost per
comprar i mantenir armes, no és casualitat.
Tantes armes pel món fa realitat
el dit de què no es pot utilitzar l'eufe-

misme «ha estat un accident» quan
qualcú mata a un altre amb un arma.
No hi ha accidents, hi ha assasinats
o, per a ser més suau, el final d'una
situació clara: qui té o porta armes
pot matar, no és per atzar.
El fet de l'assasinat de 289 persones pels EUA; o de qualsevol persond qui tengui un arma, sigui «legalo no, no es pot tractar com accident,
n. tan sols parlar de casualitats:
aquell que té o porta un arma
-repetim- és aquell que pot matar
si no vol matar, que no en porti.
Pot ser estam massa acostumats
a veure morts i armes per televisió,
(no oblidem que els allots passan
1450 hores davant el televisor, mentre que al pupitre només hi passan
900), i ja ens resulta familiar veure
policies matar, militars bomberdejats o delinquents Ilevant la vida com
aiIò més normal, però si de veres estimam la vida diguem no a les
armes, no a la tenencia d'armes per
part dels municipals, no a la fabricació de eines de matar.
Aquell que té armes, encara que
sigui sense utilitzar-les, ja és un potencial assasí -encara que sigui policia-. Sí a la vida, invertim per a viure
i no per a matar.
Toni Mir()

GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO

AREAS QUIRURGICAS

C/ Bosch núm. 9 - 1°

HORARIO

1.2.3.4.-

Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.

COMPAÑÍAS PRIVADAS

TELE FONOS

1.- Asisa
2.- Imeco

(frente farmacia Pedro Ladaria)

(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.-28 13 13 (urgencias)

Hospital Municipal Manacor
Policlínica Miramar
Clínica Rotger
Mare Nostrum

Si desea prevenir el cáncer genital femenino deberá reallizar REVISIONES preventivas ginecológicas cada 6 meses.

•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
•Sexología
-Esterilidad
•Citología
•Amnioscopia

-Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
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Geresa. General de Relojería, S.A. Barcelona - Madrid
.Rolls-Royce. y .Silver Cloud, son marcos registrodos por Rolls-Royce Motors Limited.

JOYE RIA
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MANACOR PORTO CRISTO - CALA MILLOR
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sabem de bona font: un
«enano infiltrado» va aconseguir

una mostra detlanuís «pipi matuti
d'un «arrojado periodista de -no»
cuyo nombre no quisiera acordarme», d'a que de «bo4rafo en ristre», (raja avizor» i [lengua esmolada...

Ten) is que tots som humans i
no mis humans -sifeim ekçepció dets
regidors, sossios, viudes, etc-, i
aquetts que e[ pole mitifica tumbé
tenencaspa, grans i descomposicions de ventre. 'Tots ets Ida& tenen
ets peus de fang i, prest o tard,
caven: recodau aquelffaraó que segons ta [legenda va acabar com un
vulgar censor de «tebeos»...

...i, com vos deia, una molt bona
font ens ha assegurat que tes proves
realitzades confirmen et que tots esperavem el control «antidopping»
is positiurn...Les conseqiiincies
poden ser devastadores. 'És un cop
molt fort per a la professió en generat i per a fa prernsa marró en parti.
cu

Ara, fa cosa rur acaba aquí, no...fins
ara ningú no hi pensava, pera des
que s'fia sabut aikó, tothom sospita
de tothom ija n'hi ha que han
donat part de que talo qual persona
va prendre pastilles per anar a opaskions a ta Sala o a glisenda, que
eis regidors de f pacte prenen amfetamines per anar al pnarii eis sossios perjugar a top -a-tup esnifen

r

1

...et fet de que un idol de muttitudç,
una de les makimes fO'ures delmón
det penódisme hagi recorregut a les
hormones per arribar at cim, per
ocupar un hoc entre ets grans paparazzis de fa història...
«Corramos un tupido veló...»

aquett attre se va posar injeccions per tornarjove i fa seva dona
prenia silicona per veure si li ternaven grosses...
Tels det 9tfanacor, que diven que els
d'el 'Ba se punyen, i aquests, que
el Tort i ets de Na Capellera fan orgies de pindales, cdpsutes i comprimit.s...

----1L-, :,,,
;

7/
C-Ss

tural ne n t , si haguessin de fer cas
a totes les defiant ies, haurien d'instattar un kiringuito per recalfir Cori
det personal. Una simbiosi de kiringuito i orinal comarcal,
rcat, m'enteneu?
i !agent ti auria de fer cua per dipositar tes mostres.. ja m'imagin ets
graciosos: «aikó no is un banc d'esperma?veniem a fer un ingrés...»
-

Evidentment, qui no ha pres una
perqui to thorn
cosa, pren
s tri fotut de roma tic com a minim,
en aquest poble, i ets matatts troben
que et me tge no en sap si no recepta
mott...i si a mis tenim en compte et
que menjam, respiram i bevem, ja me
direu qui e's et «guapo» que no donaria positiu...

is aiki que vat mis no fer massa
cas del: «dapping», ['orinal, et kiringuito i tot aika que no sari mis que
ruitS i nous i cartes que no fliquen...

Versions contradictòries sobre el nombre i origen de casos d'hepatitis

Una sanitat incontrolada
Es fa precis extremar les precaucions amb aigua

La Sanitat a Manacor, per les
amples deficiències extructurals i
per la manca de connexió entre les
autoritats sanitàries i els
encarregats de vetllar per la salut
pública, pateix d'un total
descontrol i, en alguns casos, es
pot parlar de sanitat de tercer
món. Els casos d'hepatitisproduits
a la nostra ciutat les darreres
setmanes, les versions
contradictòries per part de
l'Administració i la manca de
dades reals i verídiques posen de
manifest una situació preocupant i
gairebé caòtica.

vtoes:
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L'aigua de la xerxa es potable

Fa una setmana, el 15 de juliol, El
Dia-16, en un treball signat per Joan
Pericás, posava al descobert catorze casos d'hepatitis a Manacor, així
com un centenar de malalts diarreics. Segons les fonts consultades
per aquell diari es tractava d'un possible rebrot epidemic. Malgrat això
els tècnics de la Conselleria de Sanitat no havien rebut encara les
dades i desconeixien l'autèntica dimensió del problema. Per donar-nos
una idea del problema, la responsable dels serveis epidemblegs, feia
quinze dies no havia rebut encara
les dades de Manacor. Al periodista
del Dia-16, li responia Francisca
González: .Vuelva mañana y se los
buscaré (los datos). Ahora estoy
agobiada de trabajo».
Un dia després, el Batle de Manacor, al mateix diari confessava que
els casos d'infecció es devien a les
fosses sèptiques i a les cisternes privades i que la situació estava totalment controlada, tranquilitzant a la
gent dient que l'aigua de la xerxa pública es totalment potable.
UNA XIFRA ANORMAL
Si es confirma el nombre de casos
"L3 d'hepatitis -catorze-, que es confirmaren per part de la Conselleria a 7
Setmanari, el primer que s'ha de dir
t. es que es un número anormal. Di-

guin el que vulguin els responsables
tècnics i politics, l'any passat, entre
el 27 de juny i 15 d'agost, a Manacor
es donaven zero casos d'hepatitis; i
entre el primer de gener i el 15 d'agost, un total de set. Si aquesta xifra
es alarmant o no, o simplement
preocupant, això sí que són els tècnics els qui ho han de dir. Hem d'afegir que aquestes dades estan recollides del propi Butlletí de la Conselleria de Sanitat, n° 7-8.
CAUSES DE L'HEPATITIS
La practica totalitat de les fonts
sanitàries consultades per 7 Setmanari coincideixen que una mala infraestructura en el tema de la recepbó de l'aigua pot ser una causa fonamental per la difussió del virus
portador de l'hepatitis.
Així com l'aigua potable mai es
transmissora del virus, una aigua
que tengui contaminació fecal pot
ser una font de transmissió de primer ordre. Cal recordar el cas d'un
carrer de Porto Cristo, l'any passat,
que va sufrir un nombre important
de casos d'hepatitis. Albs endavant
es va descobrir que les algues d'aquell carrer es contaminaven de les
algues brutes que passaven aprop.
L'hepatitis es una malaltia vinca
que es transmet bàsicament pel

contacte humà, ja sia oral, per la
sang -com la SIDA- o per la saliva.
Els transtorns que causa són coneguts i una de les caracteristiques
frequents, -però no en tots els
casos- es que la pell es tiny de groc.
En si mateixa es una inflamació del
fetge.
L'AIGUA DE LA XERXA ES POTA-

BLE
Hem fet analitzar l'aigua de la
xerxa que suministra a Manacor i
hem de dir que els análisis són perfectes: no hi ha res anormal i té el
color precis. Malgrat això, no podem
afirmar que totes les cases de Manacor rebin l'aigua al grifó en perfecte estat, degut a una sèrie de c ir
cumstàncies de les que no n'és culpable el concessionari. Es el cas
d'aquelles finques que reben l'aigua
del carrer i la tiren dins un depósit;
d'aquest es puja d'alt la finca i
es repertix per totes les vivendes.
Un altre cas es aquell que té connectat, però el tub pròxim a ca seva
pot estar dins un medi contaminat:
aleshores l'aigua pot no estar en
condicions, encara que quan parteix
del depósit d'Es Serralt estigui en
bon estat, clorada i perfectament potable. També encarregárem un anàlisi al Laboratori del llicenciat Miguel

Servera, d'una mostra d'aigua d'una
casa de Manacor que està connectada a la xarxa. Els resultats foren
totalment negatius: pH excessiu, positiu en Amoniac, Nitrits i Colibacils,
clor insuficient i la definició final de
No potable.
És evident que l'aigua de la xarxa
és la mateixa per a tothom, però el
medi d'aquesta xarxa pot anar canviant segons l'estat de les tuberies.
Per altra banda, un epidembleg
ens comentava que l'aigua quasi
mai porta virus si esta perfectament
clorada, pert) que la majoria dels
análisis que es fan a Mallorca són
incapaços de detectar si hi ha o no
virus, ja que aquests són quasi imperceptibles als laboratoris habituals. Tan sols a Majadahonda o a
ilocs especialitzats amb alta tecnologia, mitjc:nçant cultius o aparells
molt qualificats, poden detectar-los.
En tot cas, -a aquests mesos d'estiu hi ha mós propensió- l'hepatitis
comença amb uns pocs casos i es
transmet per l'efecte d'un ventall,
sense necessitat del medi liquid,
normalment per contacte humà, en
distintes formes.
PARLA JAUME LLULL
El Batle de Manacor, Jaume Llull,
reconeixia dimecres dia 20 que hi
havia dos casos d'hepatitis, en evident contradicció amb les dades en
poder de la Conselleria. Va dir que
s'ha demanat un estudi detallat al
Govern Balear sobre l'estat en que
es troben els pous negres i els camions d'aigua -legals-. Va comentar
que als nous loCals que s'obrin a
Manacor sels demana la certificació
d'estar connectats amb la xarxa de
l'aigua pública. De moment, encara
no s'ha près cap mesura per tancar
els pous negres possibles causants
de contaminació ni pels camions
d'aigua que circulen Iliurament
sense garanties ni permis de cap
tipus.
FRANCISCA GONZÁLEZ, DE LA

CONSELLERIA
La responsable de la secció d'Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat, Francisca González, ens declarava que els casos d'hepatitis,
durant les darreres setmanes era de
catorze: un, nou i cinc. Però que encara no ha rebut els casos de l'actual mes de juliol. Ella diu que el número d'enguany és superior als
anys passats degut d que ara declaren tots els metges de Manacor els

Un metge afirma
haver tractat
enguany uns
vuitanta cassos
d'hepatitis

Les cisternes,
el gran perill

casos tractats, mentres que l'any
passat tan sols ho feien els dos titulars. Diu que estan millorant el sistema de recepció de dades i que en
cas urgent aquestes es poden donar
per telèfon i Mayors per escrit. Pensa
que el número de casos no surt de lo
normal ni és alarmant, ja que el caracter viral de la malaltia fa que el
contagi pugui ser alt a dades determinades.
Tampoc creu que l'aigua sia
transmissora de la malaltia ja que
d'esser-ho s'haguessin donat molts
més casos. En tot cas, l'aigua pot
ser ocasionalment transmissora del
virus de l'hepatitis.
CONTRADICCIONS, CONTRASENTITS I DESCONTROL
Si 136 Francisca Gonzalez diu que
la xifra no és preocupant, sí ens ho
assembla la quantitat de buits que
es produeixen en matèria d'informació sanitaria i la gran quantitat de
contradiccions i contrasentits que
observam a simple vista.
Per exemple, la responsable d'Epidemiologia diu que hi ha catorze
casos; el Batte, dos. Aquella diu que
no creu que l'aigua sia transmissora
del virus; Jaume Llull, a El Dia-16,
afirmava que es devia a cisternes
privades i fosses sépitques. És un
contrasentit que es digui que millora
el sistema de recepció de dades i
encara la Sra. Gonzalez no hagi
rebut la informació del mes de juliol;
que la xifra de catorze és normal i
l'any passat no n'hi havia cap. Per
ventura l'anormal és que l'any passat no n'hi hagués cap.
És preocupant la poca capacitat
de reacció que mostren les nostres
autoritats polítiques i sanitàries davant aquests problemes i el total incontrol oue pateix aquest

municipi. Fa tres mesos El Delegat
de Sanitat comunicava al Titular de
Sanitat, Andreu Llull, que procedís a
tancar els pous negres del voltant de
Sa Moladora. S'ha fet? El Batte prometia fa mesos que Ilevarien d'en
mig els camions que reparteixen
aigua il.legalment. S'ha fet? Què
passaria si qualque dia es declaras
una epidèmia “preocupant»? Són
moltes les preguntes que es poden
fer i que difícilment troben resposta.
Desprès de tot això, potser que el
més sensat sia recomanar el maxim
de orecaució en totes aquelles
coses que poden transmetre el
virus, I de mariera molt especial a
totes aquelles cases que obtenen
l'aigua per a ús domèstic de la cisterna. Aquesta pot estar contaminada degut a la proximitat d'un pou
negre i a les característiques peculiars de subsòl. Analitzar l'aigua i
tractar-la adequadament pot ser la
primera passa; la segona, lògicament, seria connectar a la xarxa pública per evitar mós perills.
.

CONCLUSIÓ
Havíem començat aquest treball
per parlar del rebrot d'hepatitis a
Manacor, pero hem cregut mós
oportú incidir en la manca de control
i de connexió entre les distintes autoritats sanitàries. Tal com estan les
coses, els catorze casos d'hepatitis
poden ser una simple anècdota. De
fet, un metge manacorí prou conegut, afirmava, no fa gaire dies, que
ell otsol n'havia tractat més de vuitanta casos en lo que va d'any. A
quina situació s'ha d'arribar perquè
ers adonem de la gravetat de la situació sanitaria a aquest poble?
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7 Setmanari/fotos: Pep Blau (.17,

AVDA. D'ES TORRENT, 1
TELEFONO 55 06 50
07500 MANACOR (MALLORCA)
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GRANDES VIAJES
VERANO-88

I AMERICA-AFRICA-ORIENTE
LA HABANA/PLAYAS DEL ESTE- 110.500 PTS
173.500 PTS
MEXICO-MERIDA-CANCUN140.000 PTS
MIAMI-ORLANDOINDIA-NEPAL-THAILANDIA212.000 PTS
181.000 PIS
CIRCUITO KENYAEE.UU.-CANADA- (13 DIAS)
217.500 PTS
RIO DE JANEIRO142.100 PTS
BRASIL-ARGENTINA-IGUASSU- 182.800 PTS
BUENOS AIRES (12 DIAS)150.000 PTS
CIRCUITO CANADA (17 DIAS)302.000 PTS
216.000 PIS
BANGKOK/BALICIRCUITO EGIPTO (11 DIAS)163.000 PTS
BANGKOK (10 DIAS)143.000 PIS
EGIPTO CON CRUCERO NILO187.5000PTS
CONSULTENOS OTROS DESTINOS.
PIDA NOS FOLLETO SIN COMPROMISO

...Y a partir de ahora contamos
con el nuevo sistema electrónico
de RESERVAS DE IBERIA para
que usted gane tiempo y
fiabilidad.
¡ÚNICO EN LA COMARCA!!!

Contra les
violacions
Dues dones varen
esser violades per cinc
homes la setmana passada a Porto Cristo i fa
menys d'un any una nineta de deu anys també fou
violada sense haver descobert a hores d'ara el
violador.
Quan un delicte es
comet, com es el cas, per
persones d'un determinat
sexe es produeixen una
serie de fenòmens socio 16g ics que si be no participen de les característiques prôpies del delicte
configuren el seu entorn i
procés. Començant per
l'estat físic i psicològic
que es troba la dona violada, la duresa de denunciar una violació, de demostrar que ha estat violada, i també s'ha de tenir
en compte, la solidaritat
inconscient dels homes al
violador.. , que això no
passaria si no sortíssim
de nit, si es una dona provocadora etc, etc.
Si es troba el violador
se'l processa i condemna.
La pena es una pena
greu, de 12 a 20 anys de
presó i malgrat això creixen les causes i delictes
de violació.
Tal volta hagi arribat el
moment de les penes alternatives que, de qualque manera responguin a
les funcions sancionadores i integradores del delinqüent dins la societat,
ens referim a la castració
química com a mesura alternativa a la Ilarga permanència dins la presó
dels violadors.
Són ja diferents Estats
Europeus com es Suïssa,
Austria, on s'ha plantejat
la possibilitat de què el
delinqüent condemnat per
violació rebaixi la pena de
presó si es sommet a un
tractament amb medicació que conduira a la inapetencia sexual.

Al Comtat de Los Angeles (California) les Autoritats han anomenat una
Comissió per estudiar i
avaluar els aspectes medics psicològics, legals i
morals que derivarien del
fet d'aplicar la castració
(química) als violadors
com a mida de control i
cask.
L'article 15 de la Constitució Espanyola enuncia
com a dret fonamental
«todos tienen derecho a
Ia vida y a la integridad física y moral, sin que en
ningún caso puedan ser
sometidos a tortura ni a
penas o tratos inhumanos
o degradantes», per altra
banda el codi penal sanciona la castració.
El codi penal el pot modificar d'igual manera que
es va modificar repecte a
l'esterilització que estava
penalitzada fins l'any
1983. Tampoc no hi hauria un enfrontament amb
Ia norma fonamental si fos
el reu que tengués possibilitat d'escollir entre la
presó o la castració.
Sembla que ha d'atemoritzar més els viola -potencials la possibila,'
de quedar sense l'instrument de consumar el delicte que la probabilitat
d'anar a la presó que es
veu inoperant perquè
creix de dia en dia el número de violacions, sense
anomenar les moltes que
no es denuncien, dins el
matrimoni i aquelles fetes
per familiars, amics o persones amb ascendencia
damunt la víctima.
És una obligació de tota
persona aportar la imaginació per millorar la qualitat de vida i molt més s'ha
d'exigir als legisladors i
als encarregats de conservar el respecte a la legalitat.
Assamb lea de Dones
de Manacor
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Dues angleses violades a Porto Cristo
Redacció.- Dues angleses que
passaven les seves vacances a la
zona costera de Porto Cristo varen
ser violades divendres passat per
cinc individus, dos dels quals varen
ser detinguts ràpidament.
Els fets es produïren sobre les
quatre de la matinada, quan les
dues al.lotes, de 25 i 26 anys, sortien d'una discoteca de Porto Cristo i
es dirigien cap a l'hotel a on s'hospeden. En el trajecte cap a l'hotel
varen ser abordades per cinc
homes. Les dones a l'adonar-se'n
compte de què les seguien, varen
intentar accelerar les passes per a
arribar més ràpidament a l'hotel. Un
dels agressors va amenaçar a una
de les al.lotes amb un ganivet, i Ii va
robar la bossa, amb tots els doblers
que aquesta al.lota hi duia.
LES VICTIMES ES RESISTIREN
Les víctimes en un principi es resistiren. Els violadors se'n varen dur
a les dues al.lotes a un camí apartat,
a on els cinc individus les varen violar.

Distribuidor
Oficial de:
ONDIS y
RAOORART

La violació de dues al.lotes angleses commociona Porto Cristo.
Les víctimes varen esser trasIladades a la Creu Roja i posteriorment
una d'elles -amb ferides de ganivetva ser ingressada a una clínica de
Palma.
A l'hora d'escriure aquesta crònica s'espera que la resta dels violadors seran detinguts aquests dies, ja
que segons pareix esser la policia
segueix d'aprop la pista als tres individus que encara no han detingut.

Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR
TEL. 55 54 55

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

SERVICIO TÉCNICO
DE MONTAJE,
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
DE CHIMENEAS

AGRESSIONS
El mateix dia una dona havia d'esser atesa a urgencies per agressions. Els maltractaments havien
estat produïts a la víctima pel seu
marit, no essent, segons hem pogut
saber la primera vegada.
L'Assemblea de Dones de Manacor ens ha informat de què durant
l'any passat varen atendre quaranta-vuit casos de maltractaments.

Se especula con un posible fallo en los frenos

Un autocar de AUMASA se estrella contra el
Bar Control
wow",
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La colisión del autocar contra el bar fue esoectacular.
Redacción.
El pasado lunes sobre las ocho y
media de la mañana un autocar de
pasajeros que cubría la línia Manacor-Palma colisionó, al parecer por
culpa de los frenos, contra el bar
Control, quedando este en un estado lamentable.
El autocar de AUMASA PM163047 que cubría la línia ManacorPalma a primera hora de la mañana,
intentaba adelantar a un vehículo
cuando colisióno lateralmente con
un turismo, matrícula G-2434-E. El
choque provocó que el autocar se
desplazara de la ruta y colisionara
contra el bar Control, empotrándose
en la fachada de mismo.
Tres personas resultaron heridas,
el chófer Gaspar Fontiroig y dos pa-

sajeros Francisca Ordinas y Blas
Genovart. Los heridos fueron trasladados a la residencia sanitaria de
Son Dureta, donde fueron atendidos
de lesiones breves.

FALLO DE LOS FRENOS
Se especula con un posible fallo
de los frenos, aunque de momento
no se ha confirmado nada de forma
oficial. Aunque según públicaba la
prensa provincial, los pasajeros del
autocar siniestrado denunciaron a la
Guardia Civil de Tráfico el mal estado del vehículo, y que fueron los frenos los que provocaron la colisión.
El bar ha quedado en un estado
lamentable tras la colisión, y deberá
ser restaurado en buena parte.
Foto: Diario de Mallorca

Restaurante
• Mariscos,
\S.1 • Pescados y
• Carnes frescas

Incendio en
Porto Cristo Novo
El pasado domingo día 17 de julio,
poco después de la una de la tarde
se produjo un incendio en la finca Es
Bosc situada cerca de Porto Cristo
Novo. Unos tres mil metros de mata
y estepa ardieron en la zona. La
buena actuación de los bomberos
del SEPREISAL de Manacor -posible que el incendio queda...
controlado a las dos de la tarde. Es
decir, el incendio, que hubiera podido ser cuantioso, fue controlado rápidamente, por lo que los daños materiales fueron menores.

LOS DRAGONES

PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Especialidad en:

Quemados unos 3.000 m. de mata

RECUERDE:
Amplios y confortables salones
para:
BODAS, COMUNIONES,
•BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.

IMPORTANTE: Hacemos paellas para lleva

•
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Buen Provecho!
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Solomillo de Ternera
con Gambas y Timbal de Arroz

Si LE HA

GUSTADO NUESTRA COCINA,
AHORA, ADEMAS DE NUESTRA CARTA LE OFRECEMOS UNA
VARIEDAD DE PLATOS SELECCIONADOS
POR NUESTRO CHEF, PARA QUE VD, PUEDA SEGUIR AGRADECIENDO
EL PLACER DE LA BUENA MESA,
BUEN PROVECHO!

Fondue de Lubina
Solomillo de Ternera
con Gambas y Timbal de Arroz
Lomo de Cabracho
con Salsa de Espinacas
Medallones de Rape
con Juliana de Trufas
Tarta "La Gamba de Oro"
(pastel de manzana con natillas calientes)
/
Camí de la Mar, 25 • PILLOT
Reserva de Mesas Te If. 58 60 32

RESTkURANTE
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Comunicat del GOB-Manacor

Salvem les Cales
-Cala Setrí, Cala Virgili, Cala Magraner, Cala Bota, Cala Soldat, etc...
són cales encara verges del litoral
de Manacor, amenaçades ampere),
per una urbanització per a més de
17.000 habitants.
-Més de 360 hectàrees de garriga
i pinar, de penyals i torrenteres, de
cales i barrancs, quedaran at ectades si s'aprova aquest projecte de
Centre d'Interés Turístic Nacional,
una figura anacrònica i heretada del
franquisme, que ha de desaparèixer.
-Al terme de Manacor hi ha massa
zones turístiques començades i mig
urbanitzades. No fa falta destrossar
altres 'loos, altres cales.
NO AJUDIS, AMB EL TEU
SILENCI O AMB LES TEVES
ACCIONS, A LA DESTRUCCIÓ DE
LA NATURA.
-És necessari aturar tot això. És
necessari la protecció integral de les
Cales de Manacor, perquè seguesqui essent allò que ha estat fins ara:
un racó únic.
-Conservar les Cales de Manacor
no només és una obligació i una
qüestió de defensa de la naturalesa,
sinó sobretot una qüestió de dignitat.

El GOB va treure una pancarta a Porto Cristo.
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COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

VIA PORTUGAL, 54 - TFNOS. 55 51 17 55 11 52 - MANACOR
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS

DISTRIBUIDOR

NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Colón 28- MANACOR

VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS
Y ACCESORIOS PARA PISCINA

Una vegada s'acabi el conveni amb els rcsponsables

La Clínica Municipal es convertirà en
Centre Assistencial

La Clínica Municipal deixarà de ser clínica en el futur.
S. Carbonell
Dia 31 de juliol de 1989 es compliran cinc anys des de què l'Ajuntament de Manacor signa el conveni
de prestació de serveis d'assistència sanitaria amb un col-lectiu metge
encapçalat pel Doctor Miguel Vert,
per a la utilització de la Clínica Municipal, que anteriorment havia estat
tancada, sense explicar-se'n mai o fi
-cialmentsou.
Del tema de la Clínica Municipal i
de la deficient utilització que s'ha
estat fent d'aquesta, n'hem parlat en
diverses ocasions.
Bernadí Gelabert, Delegat de Sanitat, no s'ha definit mai de forma
clara sobre el tema. Encara que segones hem pogut saber de fons no
oficials, la Clínica Municipal i el conveni amb el collectiu metge ha duit
més d'un mal de cap al responsable
de la sanitat de l'Ajuntament.
El mateix Delegat de Sanitat ens
comentava -no oficialment- que una
vegada s'acabi el contracte amb els
metges, es pensa donar una nova
utilitat a aquesta clínica. La clínica
passaria a ser, sine' hi ha canvis de
plantejament d'aquí a :'any que ve,
ur a part -naturalmeit acondicionada- del Centre Assistencia, que ja

resta petit, i al qual es pensen realitzar obres d'ampliació.
UNA CLÍNICA CARA
Cal dir, que la Clínica Municipal
de Manacor, malgrat que els metges
que encapçalen el coldectiu dirigent
de la mateixa, abans de posar-la en
marxa feien la següent reflexió:
«Consideran a la vez que la Clínica puede llevar un mínimo de gastos al Ayuntamiento, pudiendo
llegar incluso a autofinanciarse»,
ha resultat esser un mal negoci per
a l'Ajuntament. Una clínica cara, ja
que ha costat la respetable xifra de
250.000 ptes. mensuals en subvenció.

El mes de juliol de 89
s'acaba el contracte
entre els metges i
l'Ajuntament
I a la subvenció mensual s'han
d'afegir que l'Ajuntament «se compromete a asumir e l pago de las
reparaciones del material existente y del rlue en el fío'!ro éste adquiera, sis4mpre qu Stl deterioro
se deb normal us,, del mismo»

i també es comprometia «el Ayuntamiento se hará cargo de los
gastos que comporte la adquisición e instalación de nuevos aparatos médicos, siempre que se
adquieran de común acuerdo por
ambas partes». I de tot això hem
d'afegir que el conveni assenyalava
que «serán por cuenta del Ayuntamiento los gastos de calefacción,
luz, agua, y mantenimiento del
edificio en buen estado».
Per tant, no se sap amb exactitud
la xifra que l'Ajuntament de Manacor
hagi pogut pagar durant aquests
quatre anys de conveni, el que si es
pot afirmar, es que ben segur que no
haura estat un bon negoci.
CENTRE ASSISTENCIAL
Encara que manqui un any per
acabar el contracte o conveni, pareix esser que el Delegat de Sanitat
té clar que aquest no s'ha de prolongar. La solució, segons Bernadí Gelabert, és que l'edifici municipal
passi a ser part del Centre Assistencial, que així veuria millorada la realitat actual.
Foto: Pep Blau 1•)

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

Entrega dels premis de l' Associació de Premsa Forana

Antoni Miró,Guardonat pel seu informe
sobre la pobresa

Antoni Miró reb el premi de mans del Jurat
S. Carbonell.-Divendres passat a
Ca Ses Monges d'Ariany, es va fer
entrega dels premis que cada any
entrega l'Associació de Premsa Forana de Mallorca. Premis als treballs
que d'una forma o l'altra contribueixen a fer millor l'anomenada Premsa
Forana.
Enguany un dels guardonats ha
estat el nostre col.laborador Antoni
Miró -al qual donam l'enhorabona- i
ha estat premiat pel seu Informe 7
sobre la pobresa a Manacor.
Informe 7 que vàrem publicar al
número 64 de dia 13 de febrer, amb
el títol de “Manacor: una pobresa
desconeguda».

Antoni Miró guardonat per la Premsa Forana

Els altres guardonats varen esser
col.laboradors de les revistes “Mel i
Sucre» de Sant Joan i «Es Saig»
d'Algaida.

LA POBRESA DESCONEGUDA
No cal dir que l'Informe 7 sobre la
pobresa va esser un treball al qual el
seu autor, Antoni Miró, hi dedicà
moltes hores d'investigació, comptant amb l'ajuda de les entitats i organismes que treballen per erradicar la pobresa.
El treball d'Antoni Miró bé es mereixia aquest premi, i el mereixia per
dues raons, per les hores de treball i
posterior realització d'aquest, que
l'autor hi va dedicar. I perquè es necessari que temes com aquests es
coneguin. Per tant aquest premi
-que inclou la publicació dels reportatges premiats en un llibret- fa:a
que la temàtica de la pobresa a Manacor es conegui a tota Mallorca, la
qual cosa, es ja una passa per a començar a erradicar-la.
Fotos: S. Carbonell
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Abierto
todos
los días

ES CILIUM

CUINA MALLORQUINA
SA COMA

Local climatizado

Teléfono 58 65 26

l'I I NECO
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...

Amb poques paraules
JOSÉ L. GARCÍA,
ADVOCAT
Jose Leoncio García

X ANIVERSARI DEL
CONSELL GENERAL

Mallada ens comunica

El proper dijous dia 28
de juliol a les 20 h. es celebrarà a Ciutat el X Aniversari de la Constitució
de l'Ens Preauton6mic

que ha obtingut recentment la I licenciatura en
Dret, i ha estat admés
com a membre de
l'illustre Coldegi d'Advocats de Balears. Ens alegram de la notícia, i des

d'aquí Ii donam l'er iorabona.

MANCA DE LLUM A
S'ILLOT
Un veí de S'PrDt, concretament de la zona ca-

rrer Romani ens comentava que fa vuit vegades
que telefona a l'Ajuntament comunicant que hi
ha tres faroles apagades.
Els ve ins de S'Illot es
queixen, i amb motiu, perqué l'estat de l'enllumenat
a aquella zona no es en
absolut l'adequat.
.

“Consell General Interinsular de les Illes Balears».
L'acte va tenir Hoc fa deu
anys al Castel! de Bellver,
i enguany es celebrara
amb tot l'honor que pertoca aquest X Aniversari.
CURSET
D'ALCOHOLISME
A Ciutat s'ha celebrat
durant tota aquesta setmana un curset sobre al-

coholisme, organitzat pel
Ministre de Treball i Seguretat Social, Direcció Provincial de l'INSERSO de
Balears. A aquest curset
s'ha parlat de temes tan
interessant com les conseqüències psíquiques de
l'alcoholisme, o la marginació social de l'alcohòlic.

SIKI 0 CHEF
barbacoas a gas

SUPRA
Chimeneas y estufas
Tel. 55 57 77
Avda. Salvador Juan, 74 (MANACOR)

Els veins de Si/lot es queixen perque l'estat de l'enllumenat a aquella zona no es l'adequat.
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Porto Cristo

Celebrades les Festes del Carme

Els al.lots varen ser els protagonistes de les festes

L'església va ser decorada per a les festes

Redacció
Porto Cristo ha viscut durant
aquest cap de setmana passat les
festes del Carme, les festes patronais d'aquest poble coster. Les ha
viscudes amb més o menys participació segons els actes, encara que
ens cal dir, que han estat més bé
unes festes amb pocs actes.
Els actes han estat però diversos,
i dedicats especialment a la gent
jove i als al.lots que en alguna ocasió han vist com no es realitzaven
que en alguna ocasió han vist com
no es realitzaven els somnis prevists, feim referència especialment
al concurs de castells d'arena que
es va celebrar de forma improvisada, ja que els organitzadors no es
varen presentar.
Hi v4 haver a aquestes festes alguns actes que cal mencionar, com
el concert d'Ars Antigua o el de la
Coral Jove de Porto Cristo.
Fotos: Pep Blau

Arena ia/lots, una bona combinació, malgrat l'absência dels organitzadors.
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Bartomeu Riera

Actuaron los « Cómplices»
Bartomeu Riera Rosselló
Juntamente con «La Granja. y
«Systems», fueron las recientes actuaciones en las pasadas verbenas
locales, unos festejos llevados de la
mano de los activos integrantes de
Ràdio Petra. Entre sus temas musicales, además de su primer álbum
del pasado otoño «Manzanas»,
tales como «Dama del Río» y
«Serás mi Cómplice», son dos grandes canciones que destacan de este
grupo capitaneado por Teo Cardalda.
Podemos resumir y rubricar esta
primera y brillante actuación de
«Cómplice. en Petra, entre otras,
por ser una gran formación posible y
visible gracias a la enorme profesionalidad de sus componentes.
FESTES DELS ANGELS
A escasas fechas de publicar los
miembros del Grup Puig de Bonany
el programa de los festejos en honor
a la Mare de Deu dels Angels, si no
han participado se correrá el «II
Semi-Maratón » del mismo nombre
que tanta aceptación tuvo en su primera edición, siendo su vencedor
Toni Riera de Manacor. En el citado
maratón se tuvo que destacar la participación -que este año volverá a
repetir- de Jaume Lliteras, que a sus
51 años aguantó los 12 kilómetros
del recorrido con un mínimo de entrenamientos, tales como subir a Bonany unas pocas veces y recorrer el
itinerario para familiarizarse. Jaume
Lliteras, en la primera década de los
años 60 ya compitió en el Tirador
con corredores pedestres de la categoría de Vidal y Soler.

BEATIFICACIÓN DEL PADRE
SERRA
De nuestra villa juniperiana, al
igual que de muchas otras localidades de la Isla, suponemos que un
buen número de personas viajarán a
• Roma el próximo día 25 de septiembre, fecha de la beatificación de
2 Fray Junípero Serra.
o
E Ante tan importante efemérides,
13 Gabriel Martorell nos presenta un
• completísimo programa de viajes a

Roma en autocar, autocar y avión y
también vuelos especiales a la Ciudad Eterna, con más de 20 itinerarios, organizado por Viajes Barceló y
que patrocina la Banca March.
QUINTOS DEL 41
Tià Genovart Botellas, es uno de
los componentes de los compañeros que vivieron las amarguras de la
post-guerra civil, el racionamiento
etc., pero hoy, muchos de ellos ya
convertidos en abuelos felices y gozando de una merecida jubilación
quieren reunirse y, esta será la primera vez, y disfrutar de una comida
de compañerismo y lógicamente de
un grato cambio de impresiones, tertulias, siendo todos en breves invitados. Me olvidaba, las quintas también podrán participar en las fiestas.
. . Y PASARON LAS FIESTAS DE
PETRA SIN FUTBOL
La actualidad deportiva durante
las fiestas Patronales ha tenido gran
actividad y dinamismo, con gran interés para gente, contando todos los
actos con una enorme aceptación
popular, destacando el torneo de
futbito, el voleibol, las carreras ciclistas, el basquet e incluso las carreras
pedestres de «creu a creu» y también el concurso de natación.
Punto y aparte ha sido una vez
más la ausencia del partido de fut-

Jaume Lliteras volverá a correr el
maratón. Tiene 51 años.
bol, tan esperado por la afición, partido que se iba celebrando año tras
año desde hace muchos, con motivo
de las fiestas Patronales de Santa
Práxedes, el cual servía para dar a
conocer la plantilla a la afición e intentar crear un ambiente de compañerismo entre jugadores, afición y
directiva, pero un año más, el presidente Miguel Riera Riera ha tropezado en la misma piedra... por lo
que es cierto el refrán de que: »el
hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra».

Son Serra de Marina

La carretera será reformada y
ampliada
Bartomeu Riera Rosselló
La tan anhelada reforma y ampliación de la carretera que va de
Petra a la colonia veraniega de Son Serra de Marina, parecen confirmar los rumores, que en el próximo mes de enero empezarán las
obras de ampliación y adecentado de su firma.
Por otra parte han sido totalmente taponados los baches que hacía
varios meses eran un peligro para la circulación rodada en la vía principal que discurre a través de la ubarnización de Serranova.
Ya en el aspecto religioso y durante los meses de verano, cada domingo y festivo, a las ocho y media de la tarde se celebrará misa en la
Iglesia de San Juan Bautista, de la antigua «possesió. de Son Serra.

AN levant
Cala Morlanda
celebra el seu primer Centenari
Redacció.- Cala Morlanda celebra per aquestes dades el primer
centenari de la seva fundació com a
Ilogaret. I ho celebra, amb diversos
actes aquest cap de setmana, concretament diumenge dia 24 a les 20
h. es celebrara una missa, seguida
d'un concert de la Banda Municipal
de Manacor, el descobriment de la
roca-monument commemoratiu, i
una revetla a les 22,30 h.
L'any 1888 un grup de capellans
va fundar Na Morlanda, considerada
una de les primeres zones turístiques de l'illa, segons ens comentava el President de l'Associació de
VeTns, Lluís Ladaria.
Na Morlanda, Cala Morlanda celebrara amb festa aquest primer centenari. Com ho ha fet durant tot l'any
Porto Cristo. Ambdues zones costeres varen ser fundades, com es pot
veure, per la mateixa època.

Na Mor/anda en festes
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allorca ens agrado
neta, ens agraciei
verdo,• pura i natural. Neto o

les platges, ois boscos, ols
pobles, ciutats i carreteres.
Amb cligCres cristal.lines i
sense incendis forestals.
Mallorca ens agrado gc,fupo,
Cuida Mallorca de la encxteixa
mane: ei que cuides co teva.
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INSULAR DL MALLORCA

levcirit
Son Carrió

Aprovades les subvencions municipals
L'Ajuntament de Sant Llorenç
aprova no fa molt de temps les partides destinades a subvencions. Les
entitats subvencionades i les partides corresponents són les següents:
-Centres escolars de Sant Llorenç,
Son Carrió i Cala Millor en relació
amb el nombre d'alumnes: 400.000
-Associacions de pares d'alumnes
de Sant Llorenç, Son Carrie) i Cala
Millor: 300.000
-Escoleta: 150.000
-Ses Sitges: 77.000
-Associació de la tercera eciat de
Sant Llorenç: 160.000
-Associació de la tercera edat de
Son Carrió: 75.000
-Centre Joan Mesquida: 120.000
-Penya Cardassar: 30.000
-Unió Ciclista: 100.000
-Club Esportiu Cardassar (futbol i
basquet): 800.000
-Club Esportiu Son Carrie): 70.000
-Escola Card: 90.000
-Card en Festa: 90.000
-Banda de Música: 90.000
-Societat de Caçadors de la Veda:
100.000
-Els Serrans: 75.000
-Flor de Card: 100.000
-Grup Nosaltres: 25.000
-Mallorca Tourist: 48.000
-Rectoria: 50.000
Les solicituts que es varen presentar dins els plaços corresponents, rebasaren amb un grapat de
milions la quantitat que hi havia prevista en el presupost, quantitat que
és de 3 milions. Tal com deia la convocatória aquest any sera el primer
any que les subvencions s'hauran
de justificar.

CARRERS DE S'ILLOT
Aquesta setmana s'ha procedit a
asfaltar els carrers de S'Illot, de la
part del nostre terme. També se-

VENDO
FORD FIESTA
1.100- PM N
-

Informes. Tel. 55 03 28
(Horas de Oficina)

gons fonts municipals hem sabut
que l'urbanització de Sa Maniga
sera entregada properament a l'Ajuntament. Degut a aquest fet els
seus carrers seran asfaltats de bell

També es procedirà a una reparació de l'allumenat públic, ja que un
parell de faroles de l'urbanització
estan espanyades o han sofrit les
conescubncies dels accidents de

nou.

transit.

La seva picadura és mortal.

Su picadura es mortal.
Aquest, amb les seves diverses formes, és un dels principals
3nemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol objecte capaç
d'encendre foc —directa o indirectament— Os un potencial
penll per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, és
necessan tenir cura amb tot allá que pugui provocar un
incendi forestal: mistos, encenedors, Mosques, vidres, i en
general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les
nostres illes cada any moren més pins victimes de la
picadura mortal d'aquests utensilis.
Al bosc, o prop del bosc, extremau les precaucions.
Col.laborau
en la presencio
dels incendis forestals

Amb el foc,

Este , en todas sus diversas formas, es uno de los principa,
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada ao perecen más pinos victimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o cerca del bosque,
lo natural es extremar las precauclones. Colaborad en la prevenciOn
de los incendios forestales.

tot és poc.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES
I MEDI NATURAL

LA BASCA
REGALA!!

Dhraa: en continuo cambio

per cada nova sus cripció

UN RELLOTGE
Sí, 7 SETMANARI regala un
RELLOTGE digital i sumergible,
completament d' estiu, per
cada nova suscripció.
Es a dir, a cada persona que
es subscrigui a la revista per
primera vegada, la qual cosa
podrà fer per correu amb el
butlletí que li presentam a
Ia página següent o
personant-se a les oficines del
7 SETMANARI a Passeig
Ferrocarril, 1 de Manacor, o
per telèfon al 55 03 28.
Pels que ja són subscriptors,
LA BASCA sortejarà a finals
d' estiu un regal valorat en
30.000 pts. com ja va fer
I' any passat.
El regal el donarem a
conèixer en properes
edicions.

LA BASCA
¡Set nianati
a

1" Cambio: -En su dirección, en sus ideas y su
forma de trabcg ar
2° Cambio: -La discoteca se abre para el disfrute de los mallorquines y españoles en general,
sin privilegiosparalos extrangeros.
3" Cambio: -Se convierte en centro de reunión
donde lagentejoven se lo pasabien.
4° Cam bio: La música es muy importante: por
ello Biel Padilla es el disçjokey, gran conocedor
de la música de moda actual y de los gustos de
los clientes
5° Cambio: -La variedad, la artimación, los
shows sorpresa..
6° Cambio: -Las fiestas semanales. D hraa Sala
X la última: Perestroikate (Noche Roja), la de la
semana siguiente.
7° Cambio: -Todo ello hace que la gente acuda
cada vez más en mayor número y se cierre más
tarde. ¿Será posible ver amanecer en Dhra29
8° Cambio: -No tienes ni idea de los cambios
que vas aver en D hula en las próximas semanas
-

Notícies fresques
Veritat o mentida?
-Perico Delgado ha afirmat que de guanyar el
Tour de França, cosa quasi segura, vendré a passar les vacances a Porto Cristo. (M)
-Segons l'edat de la gent, els pobles es poden
dividir en veils, joves o madurs. El poble de Mallorca amb mês joves és Calvià, té un 26% d'al.lots i
un 7% de veils. El municipi mês veil és Estellencs
perquè només té un 10% d'al.lots i un 26% de persones majors. Manacor és un poble madur perquè
té un 20% de joves amb menys de 14 anys i un
15% de gent de més de 65 anys. (V)
-Guia del Ocio possiblement actuaré prest a la
discoteca Dhraa. Els propietaris semblen molt interessats i ja han començat les negociacions amb
el ménager. (V)
-El Ministre de Sanitat de la Índia ha fet al seu

parlament una proposta per prohibir als ciutadans
el tenir relacions sexuals amb els estrangers per
evitar la propagació de la Sida. El Ministre no sap
com resoldre els problemes que li plantejen els
inspectors que han de fer complir la Ilei. Això d'anar ha destapar Hits és un poc delicat. (V)
-Miguel Angel Nadal, ex-jugador del Mallorca, finalment ha accedit a fitxar pel Saragossa per
poder jugar a Primera divisió. (M)
-Ha arribat a Ciutat un vaixell carregat de farina
de soia. La pols d'aquesta farina pot provocar
atacs d'asma. Per això els inspectors de Sanitat
Exterior estan prou ocupats observant el desembarc de la farina; la velocitat del vent i els ingressos a Son Dureta per veure si hi ha qualque cas
d'ofegó, és la seva màxima preocupació. (V)

&time

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO
Anual 4.000 - Trimestral 1.000

de e vant

D.
Telèfon

o Plaça
POBLACIO

Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abonaré la subscripció
de manera trimestral/ anual (tatxeu el que no correspongui), segons les tarifes vigents, per rebut
bancari domiciliat.
Data
Signatura

CAIXA o BANC
Adreça i Població

Sucursal de

Sr. Director,

Els agrairé que a partir d'avui atenguin a càrrec del meu Compte corrent o Llibreta d'estalvi
núm
els rebuts que els presentarà informacions Llevant S.A, per la subscripció a
la revista SETMANARI

_IEILLAItu Ira

Agenda
H GRAN PREMI D'HÍPICA

Josep Bra amb la seva obra
LA PINTURA DE JOSEP BRU

Les pintures a l'estuc de Josep
Brú han estat les protagonistes culturais, i especialment pictòriques, de

les festes del Carme a Porto Cristo.
Brú en aquesta ocasió ens mostrà
una obra més treballada, mes acabada i amb noves tècniques.

Dilluns 25, festivitat de Sant
Jaume, a partir de les 17,30h. es celebrará, al Centre Eqüestre de Son
Crespí, el II Gran Premi d'Hípica
«Ciutat de Manacor». A les pistes
cl Centre Eqüestre, que es troba a
l'altura del Km. 6 de la carretera Manacor-Porto Cristo, es colocaran els
14 obstacles a diferentes altures segons les tres categories participants
infantil, juvenil i adults, que s'han de
botar sense tomar i amb el minim de
temps possible. Hi seran presents
els clubs de Palma, Alcúdia, Cala
D'Or i Manacor. Entre els participants cal destecar al Campió de les
Balears d'enguany en la categoria
d'adults, i als manacorins Miguel
Cerdó, campió infantil de les Balears
del passat any, Sonia Aguiló, subcampeona de Mallorca infantil, i de
Maribel Perez, en la categoria Juvenil. A més de l'espectacle que suposa el campionat, en el descans soferirá una demostració de doma espanyola i una mica de bauxa al final
de la prova, després dels corresponents premis de amb que faran obsequi als guanyadors les diverses
entitats col.laboradores entre la que
es troba l'Ajuntament. Al campionat
es fa per a tots i l'assistència es
completament gratuita.

10° ANIVERSARI DE L'ESCOLA
DE NATACIÓ

Els bonsais, arbres de moda

Ferré ¡Andreu pintant

ELS BONSAIS DE MODA

FERRÉ I ANDREU EXPOSA A
PORTO CRISTO

L'exposició de bonsais i plantes
organitzada per la Floristeria Mimosa a Porto Cristo, ha posat de moda
per aquesta zona l'art dels bonsais.
Els bonsais són uns arbres amb
unes característiques molt especials, que cada dia més es poden
trobar a les cases del nostre Estat.
Uns arbres que se'ns dubte -malgrat
el seu preu- són autènticament decoratius.

El pintor català Salvador Ferré i
Andreu exposarà des de demà dissabte a la Casa del Mar de Porto
Cristo. Les obres que exposarà en
aquesta ocasió, són una trentena de
quadres de diversos tamanys, en els
quals, segons l'autor ha utilitzat Ries
colors que en altres ocasions, amb
variacions cromàtiques, que fan
més rica l'obra de Salvador Ferré i
Andreu.

Per celebrar el seu 10' aniversari,
l'escola de natació del Club Nàutic,
organitzarà pel cap de setmana que
ve diversos actes. Dissabte dia 30 hi
haurà una festa amb jocs infantils al
passeig de la Sirena a partir de les
17 hores i a la qual hi estan convidats tots els al.lots i al lotes de Porto
Cristo. L'endemà diumenge al Club
Nàutic hi haurà competicions i amollada d'anneres dins la piscina per
als cursillistes a la qual, però, hi
podrà esser present tothom que vulgui. Les cases col.laboradores que
fan possible la celebració de l'aniversari són: Mundi Sport, Plàstics
Perelló i Gabano.

TURISMO
Poco gasto en Mallorca
Esta semana dedicamos la sección al repaso del
gasto turístico. Por una parte el primer cuadro nos
presenta las cifras totales del gasto turístico del pasado año, diferenciando la temporada baja de la
alta. El segundo cuadro nos desglosa los gastos de
Ia temporada alta diferenciando diversos aspectos.
De entre ellos llama en especial la atención el que la
mayoría del gasto se efectue fuera de la isla, en el
país de origen; el pasaje, la residencia pagada de
antemano y los tours operadores son el principal
motivo.

DHRAA

Carretera de Porto Cristo a Cala Mil lor
1) Gasto turístico que se efectúa en Mallorca

a) Temporada Alta.
Número de estancias
Gasto estancia país de origen
Gasto estancia en Mallorca
TOTAL Gasto en Mallorca

TOTAL Gasto temporada alta -

(

20.832.934
1.564
2.529
4.093

TOTAL Gasto temporada media-baja

85.269.200

TOTAL Gasto Turístico en Mallorca
(todo el arm)

230.769.711

CUADRO 2
GASTO MEDIO POR TURISTA Y DIA EN 1987. T. ALTA

Gasto medio total
A) En el país de origen
B) En Baleares

7.340
4.494
2.846
B-1) En el establecimiento .564
B-2)Fuera del establecimiento
2.282

Composición
(Vs)

.7o Variación
1987/86

100
61,2
28,8
19,8
80,2

0,4
—1,1
2,9
2,1
3,0

14,9
49,0

—5,3
18,6

12,0
24,1

—2,5
—16,6

Gastos medios fuera del establecimiento
B-2-1) *En aversiones
344
B-2-2) En comidas y bebidas
1.130
B-2-3) En excursiones y
alquiler vehículos
277
B-2-4) En otros conceptos 556

Día 28 de Julio

145.500.511

b) Temporada Media-Baja
Número de estancias
Gasto estancia país de origen
Gasto estancia en Mallorca
TOTAL Gasto en Mallorca

Pt,./dia

Próximo Jueves

32.233.166
1.921
2.593
4.514

f
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Rusia y sus reformas están de moda
DIIRAA también
¡VENA NUESTRA FIESTA!!

De la vida salvaje al más cuidado refinamiento

Los perros también van a la peluquería
Albert Sansó
La peluquería desde siempre se
ha asociado en especial a laS mujeres: centro de reunión femenino
donde se acude en busca del último
peinado y las más recientes novedades. Será cuestión de machismo,
será porque es verdad, posiblemente haya un poco de las dos cosas.
Pero más cierto es que la peluquería
no es exclusiva de las mujeres; los
hombres con el tiempo también han
hecho gala de los más variados peinados. A la primordial importancia
de la higiene vino a su encuentro la
moda, y las peluquerías empezaron
brotar como champiñones. La alta
cosmética y la alta peluquería se
puso de moda hasta el punto de que
los buenos días, las galletitas y las
revistas del corazón se consideran
Ia mitad de los servicios. Tal 'az sí,
Ias mujeres siempre hayan dado
más importancia a la imagen que el
hombre pero éste tampoco ha escapado a los encantos de la moda.

Ia del más sutil refinamiento en sus
peinados, hay que estar al día. El
perro está expuesto a los piojos, las
garrapatas y a una larga lista de enfermedades de la piel. Aunque fiel
guardián y compañero, puede convertirse, en algunos casos, en un
foco de enfermedades contagiosas
para las.personas con las que convive. Primero viene la higiene, luego
Ia moda. Porque si a un perro hay
que cortarle el pelo por cuestiones
de comodidad, higiene o salud no se
le va a cortar de cualquier manera
¿quién quiere en su casa a un perro
feo? si algo no está de moda es lo
feo, aunque ello sea, junto con la belleza, el más directo producto de la
moda.

Los perros ya van a la
moda en peluquería

Las peluquerías para perros también florecieron como margaritas y,
aunque no parece que de momento
se les ofrezcan galletitas ni revistas
del corazón, los buenos días pueden resultar, en algunos casos, también un poco caros. Aunque en otros
no, no debemos hacer caso a la pri-

De la moda no se escapa nadie ni
nada, hasta el perro, el mejor amigo
del hombre, ha visto cambiar su
imagen de piojoso y descuidado por

En las peluquerías para
perros aún no ofrecen
galletitas

mera impresión ante unos precios
entre 2.500 y 3.500 pts por cortar.
lavar y peinar. No es caro ya que las
tres tareas sin el consentimiento del
perro puede requerir más de hora y
media de trabajo paciente y peligroso. Dedicarse a peinar perros debe
ser algo así como por vocación. Hay
que quererlos, tener gusto y buena
mano en el peinado y cargarse con
un saco de paciencia porque si se
resiste... Este es el caso de la peluquería que recientemente se ha
abierto en Manacor y de su peluquera Maria Jose, una joven esteticién
que durante sus primeros años cabalgó entre la estética femenina ý la
perruna hasta que la vocación y la
experiencia le permitieron dedicarse
por completo a lo que siempre había
deseado, compartir sus horas de
trabajo con los perros. «Con el tiempo -cuenta- se aprende a conocerlos
y a perderles el miedo-. Será cierto,
porque mientras se pelea con uno
pequeño pero difícil, el veterinario
de la clínica donde está ubicada la
peluquería, coge hora para un perro
grande y peligroso, y ella ni se inmuta y sigue con su trabajo como si
nada. Con ella, Manacor ya cuenta
con la primera peluquería para perros o, incluso si tiene necesidad,
para cualquier otro animal con pelo
para cortar y arreglar.

—

ANTES: La pequeña perra Kenia necesita un buen peinado

DESPUES: Tras hora y media el cambio es sorprendente. Lo
que le ha gustado más es e/ baño

Com fa tres estius a Sa Pobla

Brillant concert de 0 El último de la fila»
El dimarts passat actuà a la Plaça de Toros
de Palma el grup espanyol de música «El último de la fila». Un mal dia el dimarts, el que va
fer que molts dels que els hi agrada el grup no
hi poguessin anar; així hi tot várem esser
molts els qui, coneixedors de la força del di-

recte del grup, ens despreocupàrem de tot el
demés i hi anàrem convençuts de veure un
bon concert, no ens defreudaren. Com fa tres
estius a Sa Pobla, la bona qualitat de les seves
peces i l'art del cantant Quimi Portet, varen ser
les armes amb que es varen fer el públic seu.

Albert Sansó
És difícil expresar amb paraules el
que se sent i es veu en un concert
de «El último de la fila». Fa tres estius ja actuaren a Sa Pobla amb el
mateix kit, només que Ilavors eren
poc coneguts i ho feren davant 500
persones que contrasten amb les
4000 de la passada vetlada. Però el
fet de qué hi hagués tan poc públic a
Sa Pobla no els tallà gens ni mica
per donar un bon concert; Quimi
Portet va saber conectar amb el públic i, demostrant saber estar per damunt de les circunstáncies, va treure
una cAmera fotográfica, començà a
fotografiar al públic i va dir, «voy a
fotografiaros porque si no, cuando lo
cuente en mi pueblo, no se lo van a
creer». A sa Plaça de Toros evidentment el se) era molt millor, els efectes, inexistents a Sa Pobla, ben midats i el públic molt més nombrós, el
que va crear un ambient que de per
si dóna més garanties de bon concert. Però varen ser, una vegada
més, el sentiment andalús de les
peces que una guitarra clásica s'encarregà de remarcar, la bona qualitat dels Músics, amb Manolo García
a la guitarra, i l'indiscutible art de
Quimi Portet per conectar en cada
una de les persones del públic, el
que varen fer dues hores de bon
concert. «Quiero que sepais que tocamos para cada uno de vosotros y
no para todos en general» va dir
entre dues peces. Tocaren cançons
del darrer disc i del passat que el públic en certes ocasions va acompan-

Quimi Portet i Manolo Garcia són -El Ultimo de la fila»
yar. Quimi Portet pràcticament no
s'aturà en tot el temps del concert,
anant d'una part a l'altra per arribar
més a la gent, per acabar donant les
gràcies al públic per haver-los fet
passar una vetlada tan bona. Pot
parèixer una vacil.lada, pert' quan
ets al concert agraeixes el que el
músic et consideri un component
més de l'espectacle i es posi a la
teva altura. .Esta canción vamos a
dedicarla a todos los que quieren
preservar este mundo; para que no
se creen más bloques de cemento,
es mejor vivir en el campo con una
tienda de campaña, como vinimos al
mundo; va dedicada a aquellos que
quieren un mundo donde reine la
paz y la armonía» i es posà a cantar
-Querida milagros» una cançó la Ile-
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tra de la qual es capaç de posar pel
de gallina; el públic no deixà de corear-la en cap moment. Agradaren, i
molt. El públic cridà dues vegades
per a que tornassen sortir i ells ho
feren de molt bon gust «menos mal
que nos habeis llamado porque nos
moríamos de ganas por salir». Després de dues hores de frenètica actuació la gent sortí satisfeta convençuda d'haver participat en un bon
concert.
.

Anecdòtic és el fet de què l'èxit de
Guia del Ocio es comença a notar.
Al seu cantant Guillem Sansó va
haver molta de gent jove de Palma
que el va reconèixer i s'acostà a ell
per donar-li l'enhorabona pel concert de Montuïri.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE PIZZERIA SALVADOR
-

CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 57 06 24

LA
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Per Albert Sans6

SOPA DE LLETRES
Apo! Hi trobareu 10 dels 12 mesos de l'any.

P ATOATSOGARI
B OJ UNYF ARAQO
AL COL I CRAMEC
S OMNRI ET I LOT
MI NAF NRGONYU
AL QMEJ OBI MEB
P UUGBERCAASR
E J UNRI URODME
N OVE EMCOL L AM
B L OERBMEVONI
5 preguntes sobre les Balears
1.Jaume el Conqueridorva prende Mallorca l'any?

a) 902
b) 1229
C) 1500
2.Mallorca és, quantes vegades mês gran que Menorca?

a) 5
b) 3
c) 2
3.Té, quantes vegades més habitants que Eivissa?

a) Més de nou
b) Menys de nou
C) Menys de sis
4.Ouina és la disWicia mês Ilarga entre?

a) Menorca-Barcelona
b) Palma-Valéncia
C) Eivissa-Barcelona
5.Formentera té, quantes discoteques?

a) 1
b) 3
c) més de tres

(q-e (3-j7
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Salut

Ara estas enamorat i tot et
sembla meravellós i res te fa
enfadar; pensa que tu no ets
ni bon al.lot ni dolent, sino tot
el contrari.
Comences les vacances o
estas a punt i estas content,
ves alerta a gastar massa
degut a l'alegria, no sigui que
llavors no tenguis doblers.
De repent has sortit de la
depresió i t'has posat a cantar de felicitat, atura't i podrem prendre un poc el Sol.
Bon moment econòmic, la
sort et vendra a sercar i et
dura una bona quantitat, procura convidar als amics, que
no vendra gens malament.
Darrerament la caperrudesa t'ailla un poc dels teus
amics i de la teva parella,
procura ser un poc més comprensiu i et guanyaràs l'afecte dels demés.
Salud bona durant l'estiu,
bon moment per practicar
l'esport, la qual cosa la millorará. Els altres aspectes continuaran igual.
La setmana passada estaves massa absent, ara Vintereses massa pel que fan els
damés, quan pensarás un
poc en tu mateix?
Et preocupen les relacions
sexuals, no marxen així com
voldries. El més curiós es
que ho tens més fácil del que
et penses, no et preocupis i
passa a l'acció.
Canvia d'aires, et passes
massa temps amb la mateixa
gent i en els mateixos bars,
descobreix Ilocs nous i t'ho
agrairàs.
Llegeix un poc, la vessa et

guanya fins i tot en la lectura i
això no és bo. T'esperen un
caramull de bones novel.les i
tu ho saps. Culturitza't.

No val fer-se la víctima, si
te varem dir que xerraves
massa ara no has d'estar
sense disparar-ne ni una.
Xerra, i ja ho veurem.
Alerta als moscards, la
teva sang és de molt bona
qualitat i van de cul darrera
teu, un vespre de basca et
poden deixar blau.

Alcohol

El

i embaràs

Temps

Des de fa temps es sab que la ingestió de begudes alcohòliques durant l'embaràs pot perjudicar el fetus
en formació; per la qual cosa sempre han existit normes que regulen
Ia ingestió d'alcohol durant aquest
període.
Els transtorns físics que pateix el
fill d'una dona alcohólica són els següents:
-Retard del creixement intrauterí.
-Anomalies en la cara de l'infant.
-Malformacions
esquelètiques,
del cos i dels òrgans genitals.
-Transtorns
psíquics
intel.lectuals.
Petites quantitats d'alcohol no
tendran, pot ser, efectes tan evidents com els que hem dit emperò
amb bastanta seguretat es podrà
comprovar alguna senyal d'aquests
transtorns.
Pareix esser que el primer i el tercer trimestre de l'embaràs són els
més perillosos per la ingestió de begudes alcohòliques.
Hem de dir que els efectes negatius de l'alcohol damunt el fetus depenen també de la sensibilitat de la
mare i del tipus de beguda.
Apart d'aquests efectes extrems
existeix l'anomenat síndrome d'abstinència que afecta als fills de mares
alcohòliques i que consisteix sobre
tot en irritabilitat o incapacitat de l'infant de regular el seu ritme de son i
vigília i altres alteracions neurològi
ques que poden persistir durant
mesos.
Estudis recents semblen demostrar que quantitats de 14 grams d'alcohol al dia suposen un risc pel
fetus.
Per altra part també s'ha comprovat que existeix una interacció especialment perillosa entre el tabac i
l'alcohol. Per tot això és imprescindible, que tota dona en edat de gestació, sigui informada del perill que representa la ingestió d'alcohol, que
es faci un diagnóstic precoç de l'alcoholisme de la dona que hagi d'engendrar un fill, i sempre tenir en
compte la conveniència d'una correcta planificació familiar.
Miguel Riera

En un estiu completament
anormal, els darrers dies a fet
vent i ha plogut en certs casos
de forma tormentosa. Considerables han estat les precipitacions de Sa Repita on es recoIliren 26 litres per metre quadrat
i els vents de 55 Km./h. de
Palma de despús-ahir. La tendència es de que poc a poc el
temps es vagi normalitzant
perd, durant tot el cap de setmana, encara es mantendre
més Ide inestable. Per avui s'espera que el cel estigui poc anigulat i els vents siguin moderats, les temperatures es mantendran entre els 30 i 35 graus
en les màximes i els 15 i 25 en
les minimes. Per demà dissabte el pronòstic es de que el cel
continui poc anigulat i els vents
seguesquin essent moderats,
les temperatures poden mantenir-se en els mateixos graus o
poden pujar una mica. Pel diumenge la nuvolositat pot augmentar un poc essent variable i
les temperatures es mantendran per l'estil. El pronòstic per
a la navegació maritime es millor que el del dies passats, si
bé el vent fare que la mar estigui un poc remoguda, millorarà
Ia visibilitat.

Especies Objeto de Pesca Deportiva
Existen en nuestras costas innumerables especies marítimas que
son objeto de pesca deportiva, a lo
largo de once capítulos y dentro de
esta sección, se irán describiendo
Ias principales especies piscícolas
que son buscadas afanosamente
por nuestros pescadores, así mismo
también daremos un pequeño repaso a las técnicas más usuales utilizadas en su captura, incluyendo algunos métodos prácticamente en
desuso. Lógicamente tendremos
que centrar nuestra atención en una
determinada zona de pesca, a fin de
que ésta nos sea familiar y de fácil
acceso. Centraremos nuestros estudios en litoral marino que va desde
Cala Murada hasta el llamado Cap
del Rach o cap de Pinar. Es ésta, sin
lugar a dudas, la zona más frecuentada, por diversos motivos, en primer lugar por su cercanía y en segundo por el estado bonancible de
sus aguas.
Existen numerosas especies que
pululan nuestras aguas que son afanosamente buscadas por los pescadores, intentaré resumirlas por habitats:
ZONAS PORTUARIAS: Innumerables ejemplares de Mugilidos
(lisas) y salpas, suelen frecuentar
Ias aguas superficiales de Cala
Bona y Porto Cristo, acompañadas
por algún ejemplar de Lubina «Ilop»
y en su tiempo por la serviola. En el
fondo lodoso de estas aguas se encuentra a gusto el gobio «cabot», los
blenidos -rabolas», algunos ejemplares de esparidos «Esparall, sard i
variada». En zonas rocosas habitan
Ias escorporas y algunas familias de
serranidos.
FONDOS DE POSIDONIA: Estos
fondos están constituídos por algas,
abarcan desde los dos metros hasta
cerca de los cuarenta de profundidad, es una de las zonas más frecuentadas por los pescadores que
practican la modalidad de «roquer».
Encontramos la doncella, todos los
serranidos, en especial algunos labridos de gran tamaño «tords»,
Ejemplares de Esparridos: «Variadas, Sards, Besucs, pagueras, cantaras», algunas especies pelagicas
como la serviola, el jurel, la aguja,
naturalmente en su época.
FONDOS ARENOSOS: En los
fondos constituídos por arena y en
poca profundidad, hasta unos quince metros, se encuentra la herrera,
.Marbre», el «Reig», aunque cada

vez más raro, algunos ejemplares
de Dorada y peces planos incluídos
los de la familia de los Rayidos.
En. mayor profundidad vive el
apreciado -Raor», en la temporada
de otoño, ejemplares de «aranya de
cap negre», -mussoles» y «Gatones».
Una de las zonas más interesantes para la pesca deportiva son los
llamados fuertes «Forts» en mallorquín, estos lugares están constituídos por zonas de roca y coral rodeadas por vastas extensiones de
arena o fango suelen encontrarse a
partir de los cincuenta metros de
profundidad hasta el inicio del talud
o «tai» en la zona llamada -fonera».
Estos lugares de pesca son interesantísimos capturándose hermosos ejemplares de Cabrillas «serrans», Brecas «pagells», algún que

otro Pargo «paguera», «Cantaras» y
ocasionalmente el «Cap roig». En
Ias zonas arenosas cercanas a
estos «Forts» se puede capturar la
«Aranya».
Por regla general éstas son las
pesquerías más frecuentadas, aunque no hemos de olvidar que existen
otras aunque menos frecuentadas,
como puede ser las zonas profundas «Sa Fonera».
A lo largo de once capítulos iremos desglosando una a una estas
zonas, estudiando sus características y especies que viven en estos
hábitats, aportaremos, además,
ciertos datos y estadísticas de capturas realizadas en estos últimos 7
años. Espero que ésta sea una sección de fácil lectura tanto por su curiosidad como por el interés que
pueda tener para el aficionado. Emilio Henares Ad rover
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Bel Servera Sagrera

Son Servera

Jerónimo Saiz visitó nuestro Ayuntamiento
Invitado por el Ayuntamiento de
Son Servera, llegó el pasado lunes
18 de julio el Conseller de Obras Públicas Don Jerónimo Saiz, acompañado del Conseller de Turismo Don
Jaume Cladera, apoyando las peticiones de las autoridades municipales y hoteleras, como buen avalador
turístico.
Acompañó al Sr. Saiz, Don Antonio Garau de Costas, quien entre
otras cosas apuntó el tema de la regeneración de la arena de las playas
de Cala Bona.
El Conseller de Obras Públicas
expuso los temas de las carreteras,
Ia de Cala Millor a San Lorenzo y la
de Cala Millor a Cala Ratjada, es
decir las carreteras que salen al exterior de nuestra zona turística.
Se habló del proyecto de la vía de
cintura de Son Servera, proyecto en
donde se llevan a cabo las expropiaciones ya de los terrenos y que una
vez terminadas dichas expropiaciones, comenzarán las obras.
Con mucho interés se dijo que el
Ministerio de Obras Públicas confeccionará un Plan de Ordenación
del Paseo Marítimo (del que existe
ya un proyecto hecho por el arquitecto NORBERTO VIMS) de Cala
Bona y que tenga en cuenta ordenarlo todo evitando, el máximo de
circulación.
Después de varias horas de tra-

Presentación de las mises
bajo, hoteleros y autoridades municipales, fueron al Restaurante Es
Mollet de Cala Bona, y posteriormente tomaron café en el Hotel Levante, con el Sr. Llinás, quien a
pesar de estar retirado de su ejercicio de Direactor de Hotel, se preocupa constantemente del futuro en su
zona turística.
Nota.-La información de esta reunión me la ha dado Bartolomé Femenías, Presidente de la Asociación
Hotelera, lo cual agradezco.

GRAN FIESTA EN CALA BONA
Una fiesta sin precedentes tuvo
lugar el día 16 en Cala Bona. La
bendición de una imagen que desde
aquel momento ya preside las dependencias del muelle de pescadores y un público interesado y muy
contento por tal acontecimiento, jalonaron una espléndida Fiesta llena
de colorido, emoción y mucha alegría.
Además, CALA BONA, está IN,
está de moda!
El suplemento mensual de CALA
MILLOR A SETMANARI que saldrá
el 29 de este, dedicará con justo merecimiento dos páginas a contar,
esta Fiesta.
Enhorabuena a todos los de
CALA BONA!!!
MIS BALEARES 88

Fiestas de Cala Bona

El miércoles se celebró en el
Hotel Levante de Cala Millor la presentación del concurso de mises,
Mis Baleares 88. El acto contó con
Ia asistencia de los alcaldes de Son
Servera y Sant Llorenç, y personalidades del mundo turístico.
En nuestro próximo número, extra
de Cala Millor, comentaremos más
ampliamente dicho acontecimiento.
Fotos: Pep Blau

leNrcA nt
Sant Joan
Un ple històric de 18 de Juliol

Joan Mates

Els regidors d'AP abandonen el Saló d'Actes
de l'Ajuntament
Els dos regidors d'AP presents el
passat dilluns 18 de juliol a l'Ajuntament, Gabriel Mora i Joan Matas,
abandonaren el Saló d'Actes per
després de demanar, amb un escrit
entregat moments abans de l'hora
prevista pel començament de la sessió extraordinaria, l'anulació de la
convocatória considerant que no havien transcorregut dos dies hàbils
entre la data de la convocatória i la
data de celebració del ple.
Després de la lectura de l'escrit, el
President de la Corporació demana
als regidors presents (set en total ja
que les absències d'Arnau Company i Arnau Gaya eren esperades),
sí consideraren urgent la totalitat de
l'ordre del dia, proposta que registrà
cinc vots a favor (tres d'UM, un del
CDS i l'altre del PSM) i els vots en
contra dels dos regidors aliancistes
que consideraven que la urgència
homes es podia cenyir damunt dos
punts (oferta «d'empleo» 1988 i l'aprovació bases de concurs de secretaris) degut que el Pie Ordinari de
l'Ajuntament ha de tenir Hoc divendres que ve, dia 29 de juliol.
En vistes del resultat de la votació, els regidors aliancistes abandonaren la sala.
Minuts després, i davant la sorpresa dels altres regidors, el Ple es
va veure interromput a instancies
del regidor de Govern Interior, Francisco Boyer, que considera que
s'havia de discutir en sala apart i no
en Re.

Amb quasi una hora més de la
local «Mel i sucre». Des d'aquestes
prevista pel començament, el Ple es
retxes volem donar la més cordial
va reanudar i segons paraules texenhorabona als dos premiats i desittuals del batle «per deferència als
jar-los que seguesquin amb aquesta
companys» solsment es discutiria el
tasca.
punt vuitè de l'ordre del dia que feia
referència a l'aprovació de les bases AVANÇ DE LES FESTES
pel concurs de secretaris quedant PATRONALS DE L'ESTIU
aprovat el dictamen de la corresponent Comissió Informativa que estaEncara que no sigui oficial sí
bleix el següent:
volem avançar als lectors de 7 Set*3'5 punts pel coneixement de lamanan i que les properes festes paIlengua catalana acreditat mitjan- tronais de l'estiu es celebraran els
çant diploma, o en defecte, en entrepropers 26, 27, 28 i 29 del mes d'avista amb l'orgue de selecció integost i que entre els actes que, pareix
grat pel batle i dos funcionaris del
esser, sean definitius són la repreCIM.
sentació de l'obra teatral de Xesc
Forteza «Majõrica» i la vetlada de
*2 punts per coneixement d'inforball de bot el dilluns a vespre a camatica.
rrec dels grups «Tapareres en
*2 punts per possessió del títol de
festa» de Llubí i «Aires de pagesia»
Llicenciant en Dret.
de Sant Joan.
Aprovat aquest punt de l'ordre del
També es celebrarà, el diumenge
dia la sessió es dona per acabada
suposam, la tradicional revetla amb
suposant que els altres nou punts
l'actuació d'una banda de música i
que s'havien de discutir en Ple aniels focs artificials.
ran a la sessió ordinaria de l'Ajuntament que tindrà Hoc divendres que
NO HI HAURA PISTA DE TENNIS
ve dia 29 de juliol.
MATEU SASTRE I ARNAU
COMPANY, GUARDONATS
Dos joves santjoaners, Mateu
Sastre i Arnau Company, varen
esser guardonats amb el primer
premi.convocat per la Premsa Forana pel treball «Entrevista amb Amador Jaume» publicada a la revista

El projecte de la construcció d'i'a
pista de tennis al solar municipal u
carrer Mestra Fca. Juan, conegut
com -es parque», no ha estat
dins el pla d'Equipaments Esportius
que va aprovar el plenari del Consell
Insular el passat dia 11 de juliol, per
lo que enguany no es construTra
l'esmentada pista en el Hoc indicat.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

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

Tel. 55 38 56

MANACOR

C
Excepcional concierto en Porto Cristo
La Orquesta de Cámara <<Kammersynphonie» de la ciudad alemana de Hannover dio un concierto
modélico de música clásica, el pasado lunes, en la Iglesia parroquial de
Porto Cristo, gracias a la colaboración de la Comisión de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manacor
y dentro de la gira que dicha orquesta realiza por las Islas con el patrocinio de la Consellería de Cultura del
Govern Balear.
El Director, Peter Winkler, consiguió del conjunto una matización interpretativa digna de admiración lo
mismo en el rigor rítmico de Bach
como en el movimiento lúdico del
«minuet- de Mozart, el acento desgarrador del Adagio de Haydn o la
placidez campestre de la Serenata
de Edward Elgar, compositor inglés
preimpresionista de finales del siglo
pasado.
Los solistas: Kyoshi Matsubara,
oboe y Alfons Schleinsohook, violín,
lucieron sus dotes en el Concierto
de Bach en exacto diálogo con la orquesta. Pero lo mejor de la velada

fue, sin duda, la actuación del violoncelista Stefan Haack en el Concierto de Haydn, y más concretamente en sus dos «cadencias» del
primer y tercer movimientos y en el
Adagio que parece haber sido escrito para poner de relieve la capacidad de sensibilidad dramática del
instrumento.
Tal fue entonces la impresión producida en el público, que éste, presa
de la emoción, dejó de aplaudir
entre los movimientos mientras su
legítimo entusiasmo del principio le
había hecho quebrar la norma de no
,

interrumpir una obra.
Público variopinto: no sólo de la
tercera edad que la Comisión de
Servicios Sociales había invitado
especialmente, sino también muchos jóvenes, hasta niños; artistas
profesionales de la música -Concha
Vadell, Jaime Piña, Miguel Angel
Bennassar, M. Antonia Capó, entre
otros-; aficionados extranjeros y manacorines, público entusiasta que no
escatimó el aplauso y la alabanza,

Viajes
ANKAIRE
EgPi"EiAL
BANGKOK 10 dias
BANGKOK- CHIANG MAI 10 días
BANGKOK- PHUKET 10 días
BANGKOK- PATTAYA 10 días
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143.000 pts,
163,000 pts,
173,000 pts.
146,000 pts,

pero público incomprensiblemente
escaso: no llegaron a juntarse ciento
cincuenta personas entre una población de más de diez mil porteños, de
veraneo casi todos... ¿Tan atractivos eran los programas de TVE para
privar sobre un concierto de orquesta verdaderamente excepcional?...
Juan Morat ¡Ile
Fotos: J. Vicenç Acunas

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
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ANE•iA
Salidas desde Barcelona
Hoteles de 1° categoría, Semi-Lujo
o Turista Superior,
Salidas todos los domingos hasta
Marzo 89

er"N 1•7 1

Extensiones desde Bang KO
SINGAPUR 5 días,
Hotel l a

HONG KONG 5 días,
48,000 pts. Hotel 1a

58,000 pts.

Cada vegada més aprop de la legalització

L'Associació Voltor i l'Obra Cultural Balear
recolzen a TV Manacor
TV Manacor i TV Inca, en representació de la Federació Balear de
televisions locals, varen ser convidades a la reunió ordinaria que el
passat divendres celebraren l'Associació Voltor, una iniciativa privada
que fa possible la recepció de TV3 a
les IIles i que ara compte amb el recolzament de la conselleria de cultura, i l'Obra Cultural Balear durant la
qual totes dues entitats es posaren
d'acord en donar el seu suport incondicional a la Federació que les
televisions locals han creat per
aconseguir la seva legalització. La
seva actitut no sera només la del reconeixament de les televisions sinó
també la d'ajudar a fer possible el
seu manteniment i legalització. Va
ser Mateu Llull de TV Manacor qui fa
uns dies ens explica la importancia
de comptar amb el recolzament
d'ambdues entitats per aconseguir
el seu propósit, cada vegada mes
aprop. En l'actualitat TV Manacor no
emet perquè esta instal.lant els nous

Mateu Llull de TV Manacor creu possible la legalització de les TV locals.
aparells que li permetran emitir aanirà acompanyada de nous progra
m es distáncia a la vegada que la mes que ampliaran les hores i la
qualitat de l'emisió.
imatge será nibs nítida, la qual cosa
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ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)

Organizado por el Club 7

Concierto de Septeto-Noneto en Bacchus Pula
La orquesta SeptetoNoneto, formada expresamente para dar tres conciertos en nuestra isla, va
a estrenarse el próximo
martes, día 26 de julio, a
Ias 23 horas, en nuestra
comarca: concretamente
en Bacchus Pula con un
interesantísimo concierto.
Cuando hablamos por
primera vez del Club 7,
anticipamos que no se limitaría tan solo a tertulias
de Pula, sino que pretendía ir mucho más lejos,
promocionando el aspecto lúdico de nuestro ocio.
Ahora tenemos la oportunidad de iniciar este otro
tipo de actividades, con la
presentación en sociedad
y en nuestra comarca de
Ia Orquesta de música
clásica Septeto-Noneto
de Palma, en cuyo seno
se han dado cita los mejores músicos solistas de la
isla.
Esta Orquesta está integrada por los músicos
Serafín Nebot al violin;
Fernando Villar (viola);
Luís Correa (cello); Jana
Alexiena (bajo); • Charles
Zebley (flauta); Bartolomé
Jaume (óboe); Pascual
Martinez (clarinete); Sileiro Duato (fagot) y Mario
Errea (trompa). SeptetoNoneto se ha formado
con la intención de dar tan
solo tres conciertos; uno
de ellos es el del Club 7,
el próximo martes en Bacchus Pula, el próximo, seguramente en el Club de
Golf de Bendinat.
El lugar elegido para el
concierto es de los amplios patios exteriores de
Bacchus Pula, lugar ya
conocido por muchos habitantes de nuestra comarca, y de forma muy
especial de los contertulios del Club 7, que han
elogiado en cada ocasión

Este concierto saldrá de los salones de Bacchus Pula y tendrá lugar en el patio
exterior.
el estilo y la clase del
local, así como el perfecto
servicio.
Por lo que respecta al
Programa del próximo
martes, diremos que en la
primera parte de la velada
se interpretará el Septeto
de Beethoven, op. 20, con
Adagio, Allegro con brio,
Adagio-contábile, Minuetto, Andante, Sherzo y Andante. En la segunda
parte, Noneto de Luís
Spohr 31, con Allegro,
Sherzo, Adagio y FinaleVivace. Todo un acontecimiento musical para los
melómanos de nuestra
comarca.
Esta gran velada de la
Gran Música ha sido posible gracias al patrocinio
de Bodegas Marqués de
Griñón, Bodegas y
Cavas Mont Marçal,
lminsa, RenaultManacor, Boutique Don
Diego de Cala Millor y el
Restaurente S'Era de
Pula.

Los interesados en
asistir a este concierto,
pueden solicitar una invitación a la Redacción de 7
Setmanari, teléfono 55 03

28 o bien acudiendo a la seig Ferrocarril, 1 de Mamisma Redacción, Pas- nacor.

Ajuntament
de Manacor
CONCURS PÚBLIC
CEMENTERI MUNICIPAL
OBJECTE DEL CONTRACTE.- L' adjudicació, en
règim de concessió, de les obres d' ampliació
del Cementen i Municipal de Manacor i de la
prestació del servei de cessió mitjançant preu
dels drets funeraris d' enterrament i depósit de
restes pels particulars.
TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.- Fins al dia onze d' Agost de 1988, en el
Registre General de V Ajuntament, ubicat a
plaça d' es Convent, s/n., de Manacaor, fins a
les 9 hores del darrer dia de termini.
ALTRES DETALLS.- A l' anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears núm. 61 de data 21 de maig de
1988 i en el Butlletí Oficial de l' Estat núm. 160 de
data 5 de juliol de 1988.
Manacor, 18 de Juliol de 1988
El Delegat de Sanitat
Bernadí Gelabert i Sastre.

Colabora ció

Sobre els
Angels

URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR

Tot angel és terrible, deia més o
menys Rilke, els que ens guardem i
els que ens castiguem, aquells que
ens enlluernen i els que ens espanten amb la seva absència, terribles
perquè no existeixen, perquè només
els veiem de passada, fugaços.
John Ashberry deia: Per ventura un
angel tengui l'aparença de totes les
coses que hem oblidat, venc a dir
les coses oblidades que ens són familiars en trobar-les una altra
volta,inefablement perdudes, elles
que un temps varem esser nostres».
Aquelles coses inefablement perdudes, les que tornen aferrades a una
olor, a un tast innombrable que s'esvaneix, que intuïm que l'hem sentit
no sabem quan, allò ja vist, ja ensumat, ja consumat, però eternament
com la matéria que el nodreix.
Vet-ací que l'altre dia vaig anar
-convidat per l'amo de La Gamba de
Oro- a tastar un parell de plats cuinats pel seu fill Gabriel -onze anys-:
una ensalada d'endívies amb Ilagostins, amb granets de taronja, molt
bona, molt refrescant, molt ben presentada, un poc excessiva de quantitat, i un «lenguado»» a la mostaça
de gra excellent: va esser un goig
veure com l'al.lot filetjava el <denguado» amb una seguretat quasi insultant, com el donava el punt de
cocció exacta, correcte. Aquest
al.lot als seus onze anys és un mesc tre L'any que vé se n'anirà a L'Eso cola de Cuina de Lausana. Quan
E
torni d'aquí uns anys sera més ternble que un angel, un arcàngel.

Menjar bé
i viure,
er dunes
fa riure
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Palau Solleric
.

Spunti di Giovane Arte Italiana
Dijous, dia 7 de juliol es va inaugurar, al Palau Solleric de Ciutat,
una interessant exposició col.lectiva
titulada .Pintura de la Mediterrania./.Spunti di Giovane Arte Italiana» (que en una traducció no gaire
correcta vendria a dir .Brots d'Art
Jove Italia»), manifestació artística
paral.lela al festival musical .Cancons de la Mediterrània» i que restara muntada fins dia 31 d'agost.
En el catàleg, el comissari de la
mostra i pintor participant Corrado
Levi diu: ....donam a conèixer una
generació de joveníssims artistes
que encara es troben fora de les estructures de l'art». Potser aquest
sigui un dels majors atractius per als
visitants; pensar que, en aquest grapat d'artistes, hi pot haver des del
pintor que sera famós i triomfarà en
anys propers, fins al semi-aficionat
que, després de despenjar els quadres, penjarà els pinzells. Tots mesclats i presentats en igualtat de condicions, cal endevinar quins seran
els qui faran carrera.
El primer que destaca es l'afany
de creativitat. Cada obra vol ser un
experiment únic i irrepetible. Hi ha
una recerca d'idees originals, sacrificant si es necessari efectes visuals
o cromàtics, arribant en alguns
casos a una curiosa ingenuïtat, amb
referencies molt clares al còmic, cinema i vídeo. Son de ressaltar la
pulcritud de línies i netedat dels colors, la fugida del gran format i de la
pinzellada espontània, dels degotissos a que ens tenien acostumats els
creadors del neo-expressionisme.
Ara, tot això s'ha perdut i pareix que
es va cap a un nou conceptualisme.
La tradició de la gran cultura italiana pesa damunt cada autor. No debades, han nascut envoltats de mo-

Gianmarco Mon tessano
"Sols entre ruines”
(Oli damunt tela, 60 x 45cm-

i4101f
Rallaello Ferra zzi
"Sense tito ! (Acrílic damunt tela, 60 x 50 cm)

numents i tenen una sensibilitat molt
refinada de cara a les questions artístiques. Si haguéssim de fer una

petita selecció, cal triar els més radicals, els qui emprant una perversa
ironia aconsegueixen un Ilenguatge
de les formes sarcastic i divertit.
Augusto Brunetti, de Ferrara,
pinta zones geomètriques de color a
l'oli damunt diaris veils i manuscrits
prèviament encolats a la tela.
Marco Cingolani, de Milà, compon dos quadres superposats, el
segon dels quals gira sobre el primer. Colors plans, brillants i alta precisió a les línies.
Aldo Dam joli pinta muntanyes de
pizzes, la menja italiana per
excel.lència.
Salvatore Falci, de Piombino,
prepara superfícies de masanita,
vernissos i capes de color damunt el
sòl d'espais públics, trepitjats per la
gent que no els afina; produeix una
obra fruit de la casualitat, a la manera de l'expressionisme abstracte de
Pollock.
Stefano Grondona, de Genova,
superposa retallables de cartolines
de color seguint un muntatge 'fotogràfic o una fotocòpia, i dóna Hoc a
un resultat estètic sorprenent en tres
dimensions.
Amedeo Martegani, a partir
d'una capsa de bombons, produeix
un objecte d'art aferrant papers, pintant en pastel i retolant Iletres en letraset. El producte final fluctúa entre
la publicitat i el disseny.
A Maurizio Vetrugno, li agraden
imatges d'astronaus volant sobre el
mapa geogràfic de l'Orient Mitja.
Amb poques oportunitats rie
veure art de l'estranger, recomanam
aquesta exposició, sobretot als més
joves. Creim que s'ho passaran molt
bé, pert) convé que la vegin sense
presses i fixant-se en els details.
Miguel V. Sebastian

Et cm Irn Fr st co a., rucs inute
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de sa veritat

El Manacor vol anar a Segona B

Per Felip Barba
Dilluns passat varen començar a Na Capellera les
sessions d'entrenament de la pre-temporada 88-89.
Pert) la notícia no va esser a aquesta presentació,
sinó que va esser a aquesta presentació, sinó que va
esser dimarts quan es varen confirmar els fitxatges
d'En Biel Company, Botubot i Baltasar, per lo que la
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plantilla del Manacor 88-89 queda completada.
Amb aquests fitxatges, crec que el Manacor, té damunt el paper una gran plantilla. Una plantilla que ha de
demostrar al terreny de joc la seva vàlua i ha d'aconseguir l'ascens a Segona B, que es la categoria que mereix estar el Club manacorí.
Com deia anteriorment, el Manacor té una molt bona
plantilla ja que ha fitxat es jugadors que li feien falta i
queda una base de l'equip de la passada temporada,
per tant surt com a clar guanyador de la propera I liga.
Per6 això no ha fet més que començar, s'han de oulir
molts de detalls, s'ha d'acoplar l'equip, cosa que sabem
que En Company pot fer, ja que el consider un dels millors tècnics que hi ha a Mallorca.
Per aconseguir l'ascens a Segona B, el Manacor ha
de demostrar des del començament de la lliga la seva
superioritat, ja que té plantilla per demostrar i jugadc s
fets i joves que poden donar el que s'espera d'ells i
mostrar la seva categoria.
Tots esperam que el Manacor aconseguesqui el seu
objectiu, que pugi a Segona B. Però també l'aficionat
ha de recolzar la Directiva que ha fet molta feina per
aconseguir una bona plantilla i un bon entrenador.
Ara es hora de fer socis i demostrar que tots estam
amb el Manacor. D'aquesta manera tendrem el nostre
equip a la Categoria que es mereix, que no es altra que
la Segona B.
Tots plegats ho podem aconseguir.
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Fitxatges, desfitxatges i altres noticies
BIEL COMPANY

En Biel Company jugaré sa propera temporada

amb el Manacor. El jugador de Sant Joan ja ha firmat.
BALTASAR I BOTUBOT

A Na Capellera, dimarts
passat, el C.D. Manacor
va fitxar dos nous jugadors. Aquests són molt
coneguts en el món del
futbol Balear, es tracta de
Botubot i Baltasar.
Botubot és un davanter
centre nat i Baltasar un
mig defensiu o lliure.
Amb aquestes incorporacions el Manacor dóna
per tancat el capitol de fitxatges de cara a la temporada 88-89
CARRIÓ

El jugador serven i Ca-

rrió que jugava amb el
Badia, ha fitxat pel Constància d'Inca. Equip que
entrena En Pere Gonzélez.
SUREDA

En Bernat Sureda jugador del Manacor, pareix
ésser que seré cedit al
Porto Cristo o al Cala d'Or
TIMONER

També s'ha confirmat
que En Timoner, jugador
del Manacor, ha passat a
pertànyer a la Disciplina
del Cardassar.
JORDI BOSCH

Aquest jugador encara
no té la baixa del Manacor, per tant no ha fitxat
pel Port ni pel Santanyi.
Botubot y Baltasar, C.D. Manacor 88-89
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Los Bancos y Cajas
de Ahorro de esta
plaza, comunican a sus
clientes que el horario
de Caja, durante la
semana del 26 al 29 de
julio será
DUES GENERACIONS DE PORTERS MANACORINS.
En Toni Pascual un dels millors porters que ha donat Manacor i En Toni Llodra, el porter actual del Manacor, que
esta considerat com el millor de Balears. Han passat molts
d'anys. Pere) segueixen sortint bons porters de la Cantera
del Manacor.

Interviu
fontàstica
Allò que mai
no declara...

Amb tot el seny

En Biel Company ha tornat en el Manacor
Joan Company
-Joan, que notes a faltar
en aquesta teva jornada?
-Sense cap mena de dubtes Es Potó Roig.
-Tan be) era en Guillemet?
-Era es millor delegat de
Mallorca i part de s'extranger.

-Com has trobat s'ambient
a Manacor?
-Molt bé. Amb moltes
cares noves i amb ganes de
fer feina.
-Que farà el teu equip
aquesta temporada?
-Home, campió.
-Tan segur estas?
-Amb En Maties amb En
Gabi el Company aspira tot.
-Tan bons són aquests
dos?
- Per fer putades es millors.
-I per jugar a futbol?
-Per això es .numbers
ones».
-Que te pareix sa nova
Junta Directiva?
-Molt be, pelt falten Es
Gerent Vadell i Es metget.
-Pere En Joan no ho es
tot?
-Tot no. Pert) es molt important tenir un home en molt
de pes.
-Quina diferencia has trobat de fa dues temporades?
-Absolutament res. Na Capellera segueix sense gespa.
-El Manacor a fitxat molts
de jugadors?
-Jo som un guanyador i no
en puc exposar a fracassar.
Per això he volgut lo millor.
-Qui te hagués agradat
tenir i no tens?
-Només Es Capi Mesquida.

-Tan bò era En Mesqui?
-De lo millor que he conegut.
-I en Not ret?
-Qui es aquest? Jo no el
conec.

-Vols dir res més?
-No, crec que ja he xerrat
massa i jo som poc xerrador.
Bé Joan que pugis el Manacor a Segona i que noltros
el poguem veure I En Notre
també. Amen.

No creim que En Biel
Company li agradi sortir en aquesta secció.
Però pensam que sí es
mereix aquest comentari, ja que En Biel després d'haver jugat dues
temporades amb el
Badia ha tornat fitxar
pel Manacor.
No descubrirem En
Biel com a jugador.
Sinó que podem dir
que s'afició esta contenta d'aquesta tornada d'En Biel en el Manacor. Perquè es de
Sant Joan ha fet el que
no fan molts de mana-

corins. Voler jugar amb
el Manacor i s'estimen
més anar a qualque
Club que saben cert
que cobraran.
Per tant, creim que
sa tornada d'En Biel
Company a Manacor
es més que positiva,
tant en s'aspecte esportiu, com en s'imatge
que ha donat. Ja no
entram en qüestions
econòmiques.
En Joan Company
ho volia dins sa planti lia i ho ha aconseguit.
Ara esperam que En
Biei demostri sa seva

valua i doni en el Manacor es rendiment
que tots esperam i superi sa mala temporada, que per lesions, va
fer en el Badia.
Biel, te donam sa
benvinguda una altra
vegada en el Manacor i
esperam que tu corresponguis amb sa confiança que ha posat Directiva, Entrenador i
afició damunt Tu.
Confiança que tu,
només tu, has d'intentar demostrar dins es
terreny de joc.

Sense cap ni peus
-Cansat de fracassar
per Sa Pobla En Piter ha
fitxat pel Cardassar. Desitjam que es llorençins
perdonin els seus errors i
no el pitin.
-A la fi han trobat entrenador. En Not ret de's Port
ja podrà fer s'equip i un
altre sera es responsable
de ses derrotes.
-Ja té lo que volia. En

Bernad Gelabert es es
segon entrenador del
Cala Millor. Lo que passa
es que encara no ha començat i fa olor de Bufa.

-En Mequita ha mort un
moix. Aquell que va sortir
a sa foto. Ara li diuen a
més de «Pico de Or
.En Matamoixos».

El pasado Lunes

El Manacor inició su singladura 88-89

ELERIA
TERIA
ANT

A falta de Jaime, Botubot, Baltasar y Biel Company. Esta es la plantilla del Manacor 88 89
-

Felip Barba
El pasado lunes en Na
Capellera tuvo lugar la
presentación, o mejor
dicho, el inicio de los entrenamientos de la temporada 1988-89.

Al acto de presentación
estuvieron presentes la
casi totalidad de los componentes de la plantilla rojiblanca, que a las ordenes de Juan Company,
iniciaron las sesiones de
esta pre-temporada.
Antes de bajar al rectángulo de juego, Juan
Company dijo a sus jugadores que sólo tenía una
meta. Que era la de ascender al Manacor a Segunda B. Por lo cual esperaba que todos pondrían
lo que pudieran y más de
su parte para conseguir
su objetivo.
Hubo algunas ausencias en este primer con-

tacto entre técnico y jugadores, que ha quedado
subsanado a lo largo de
esta semana.
Entre los nuevos jugadores de la plantilla rojiblanca se encontraban
Torreblanca, Florit, Gomila, Casals, Galletero II,
Brunet y Ramón. Falta a
Ia cita Jaime, por motivos
justificados y Galletero I
por estar convaleciente
de una operación quirúrgica.
Las sesiones de entrenamiento de esta pretemporada van a ser las
siguientes: Lunes, Martes
y Jueves en Na Capellera.
Miércoles y Viernes en Sa
Coma.
El primer partido de
esta temporada lo va a
jugar el Manacor el próximo Lunes en Santanyi a
partir de las seis de la
tarde.

Company y Matías. Entrenador y Capitán respectivamente del Manacor.

Instal.lacions esportives de Manacor
El Bàsquet és un esport de gran auge a nivell mundial, constantment observam a joves que
somnien poder jugar tan 136 com les estrelles de la N.B.A. Pert) a Manacor, quan posam peus a
terra, i ens donam compte de la realitat, molts de joves ens abandonam i començam a cultivar
vicis, amb un percentatge elevat de peril per la nostra salut.
.

Amb la veritat per davant, senyors regidors
-LA on podem practicar qualque esport a Manacor amb comoditat, amb serveis en bones condicions i amb un manteniment adequat?
¿Existeix qualque alternativa pels esportistes de
Ia ciutat de Manacor?

El bàsquet a la nostra ciutat es manté gracies al bon
quefer d'un grup de joves enamorats de les cistelles
que fan l'impossible perque aquest esport no es mori.
A l'Ajuntament segueixen els mateixos problemes:
falta infraestructura humana, falten doblers i
col.laboració dels altres grups politics per realitzar qualsevol cosa. Practicament no es fa res per ajudar a tots
aquests grups d'esportistes.
Es va fer una instal.lació amb molla urgencia perquè
al manco el «C. Perlas Manacor» (equips federats) pogués jugar a cobert del mal temps, però no es va pensar que necessitaven vestidors, i els aficaren dins les
ru ines del camp de Na Capellera amb els futbolistes
(«Corn si fóssim pocs o els vestidors grossos»)
Amb la intenció de promoure el bàsquet a nivell municipal se començaren obres a les places, instal.lant bàsquets (idea molt bona, i jo som el primer en reconeixerho) pelt) fa dos anys i no estan acabades, com el cas
de la plaça Industria (observau la foto, i opinau).
A Porto Cristo a la Plaça de Ses Comes, tenim una
pista de bàsquet en condicions acceptables i amb una
rendabilitat molt grossa a l'època d'estiu, hi fan un torneig de penyes i són molts els joves que hi juguen.
PERO en el camp de futbol del Port existeix una altra
pista de bàsquet que amb el temps i la deixadesa del
nostre ajuntament l'han transformada en un dels millors
escombriaires de la comarca.
-¿Podrem qualque dia estar orgullosos de
nostres instal.lacions esportives, com m'ima5.
l'estan en els pobles de Calvià, Sa Pobla, Llucmajor, Inca... etc?
.

PISTA COBERTA,
NA CAPELLERA
És la millor instal.lació de
Manacor, la seva explotació es limita al «Club Perlas
Manacor» i partits de penyes, li manquen serveis
(vestidors, i annexes), s'ha
adequat amb tribuna pels
voltans, Ilumenaria pels entrenaments i unes portes
de ferro amb claus perque l'esportista de carrer
(no federat) no pugui entrar a jugar-hi.

PISTA PLAÇA
INDUSTRIA
Les idees molt bones, i les
realitzacions molt pobres,
un fidel reflexe que el mos
confirma, es aquesta pista
de bàsquet que està degradada abans d'acabar-la.
«Deu esser que aquella
barriada no pertany a Manacor»?

PISTA PLAÇA
SES COMES
(PORTO CRISTO)
Er: u..ndicions acceptables,
i ainb molta rendabilitat a
l'estiu amb el torneig de
penyes.

PISTA CAMP DE
SES COMES
(PORTO CRISTO)
Pista de bàsquet

«ES PROHIBEIX

TIRAR-HI ESCOMBRERIES»
«Aquesta instal.lació la
necessitam per jugar-hi a
lasquet».
GI-Ades

A las órdenes de Santy Araujo

El Cala Mil lor inició sus entrenamientos

Plantilla Cala Mil lor 88-89

rada.

bert. Cue va a ser el ayudante de Araujo.

En esta primera sesión
de entrenamiento también
se presentó el nuevo secretario técnico y segundo
entrenador Bernat Gela-

Pocas novedades hubo
en esta presentación del
Cala Millor, quizás la más
importante sea la de Riera
y las de Arteaga y Prol.

dos de la pasada tempo-

Vives i Servera
El pasado lunes dieron
comienzo los entrenamientos del Cala Millor,
con vistas a intentar superar bajo las órdenes de
Santy Araujo los resulta-

No hubo excesivo interés por parte de los aficionados en este primer entrenamiento. Lo que demuestra el enfrentamiento
entre gran parte de lc qficionados y la actual JL.
Directiva.
-

We'

•
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'

Pocos esfuerzos para el Cala Millor.

Araujo y Bernardo Gelabert, responsables técnicos del
Cala Millor

'Alilattus-Vula
SON SERVERA
Martes 26 Julio a las 23 h.

CONCIERTO
DE
SEPTETO - NONETO DE PALMA
Violín: Serafín Nebot
Viola: Fernando Villar
Cello: Luís Correa
13ajo: ,JanaAlexieria
Flauta: Charles Zebley
Oboe: Hartolorné,jaurne
Clarinete: Pascual Martínez
Fagot: Silyeiro Duato
Trompa: Mario Errea
Primera Parte
Septeto de Beethoven, Op. 20
Adagio - Allegro con brio
Adagio - Contabile
Minuetto

Andante

Segunda parte
Noneto de Luís Spohr 31

Allegro
Sherzo

Adagio
Finale - Vivace

Sherzo

Andante

Patrocinan: BODEGAS MARQUÉS DE GRIÑÓN
BODEGAS Y CAVAS MONT MARÇAL
IMINSA (Ingeniería y Montajes Cala Millor)
RENAULT MANACOR
BOUTIQUE DON DIEGO (cala millor)
RESTAURANTE S'ERA DE PULA
Organiza:

Davant una gran expectació

Joyería Fermin va guanyar el campionat de
futbolet
Albert Sansó
El passat diumenge, dia en que es
donaven per concloses les festes
del Carme amb la amollada de
coets, poc temps abans dels trons,
es disputava la final del campionat
de futbolet que de principis d'estiu
es venia celebrant a Xarxa. Els dos
finalistes varen esser Joyería Fermin i Morey-Masters, dos equips
joves amb una plantilla amb molta
de força i tècnica que durant el campionat donaren un espectacle que al
darrer partit no gosaren a donar per
por al contrari. Davant una gran expectació dels altres grups participants ja desqualificats i del públic
assiduu, els dos equips es demostraren molt de respecte i por, el partit
va ser conservador pràcticament
fins al final, minuts en clue Joyería
Fermin s'imposa per dos gols i començaren a jugar així com estàvem
acostumats a veure'ls. Per la seva
part, Morey-Masters va demostrar
una vegada més no estar tan compenetrats com el seus contrincants,
els jugadors són bons però falten les
idees en el camp. Al descans s'hi va
anar amb l'avantatge d'un gol per a
Joyería Fermin, per a la segona part
adavantar-se amb un altre en el resultat de 1 a 3 gols, varen esser els
millors moments del partit, ja que el
joc va ser més brillant i un segon gol
de Morey-Masters encara li va donar
l'animació necessaria fins al quart

Joyería Fermin: Toni Galmés, Toni Botelles i Joan
Riera, drets; Sebastià Riera, Toni Gomila, J. Sebastià
Amer i David Riera, seguts
gol de Joyería Fermín amb el que
acaba el partit, amb el resultat de 2 a
4 gols. El partit va acabar just quan
els coets començaven a fer explosió
a l'aire, quasi per celebrar el final del
campionat; en pocs moments el públic deixa el camp per anar ràpida-

o

A l'hora de la final es va fer difícil trobar un Hoc.

ment al moll per contemplar les figures de color.
Despús-ahir, dimecres, s'inicià el
segon torneig-campionat de futbolet
en el qual no hi poden participar
aquells jugadors federats per donar
més joc als jugadors amaters.

Sa Coma

Futbolet

Joan Vicenç
A les instal.lacions esportives del Royal Mediterráneo a Sa Coma, es celebra un torneig de futbolet de molta qualitat amb
equips molt ben conjuntats i amb jugadors de primera línia futbolística a l'Illa.

El seu començament
fou el 27 de juny, amb un
total de 16 equips inscrits,
que aquestes setmanes
han celebrat la primera
fase del torneig, dels
quals 8 són el que juguen
la 2 fase. mentres la
resta està fent les finals
de consolació.
Se juguen partits diáriament de dilluns a dissab-

te, amb molts de seguidors manacorins, com a
dada anecdótica dels 16
equips, són de Manacor
que no els molesta fer 40
kms. per jugar el seu partidet de futbolet, motivats
per la bona organització i
per la gran qualitat de les

instal.lacions, amb gespa
artificial, il.luminació que
permet una perfecta visibilitat i uns serveis de vestidors, dutxes i bar, que
mos fan enveja.
Per acabar, oferim la
classificació final de la 1'
fase composada per qua-

tre grups dels que sortiran
els 8 equips que juguen la
2' fase.

GRUPA.
Punts
1.-Sillería Risu
2.-Asem-7 Setmanari
3.-U2
4.- Cristalería Matamalas

6
4
2

GRUP B
Punts
1.-Jardinería Adrover
2.-Es Retuts
3.- Ramonico
4.- Company Sports

4
2

GRUP C
Punts
1.-Sports Nautilus
2.- Ravanetto
3.-T.M. Mestre Ferrer
4.- Esperits Beachs Boys

6

4
2
0

GRUP D
Punts
1.-Graffiti

2.-H. Royal Mediterráneo
3.- Elbsa

4.-Modas Janine

6
3
2
1

T.M. Mestre Ferrer, equip ple de
figures futbolistiques, eliminat a g
Ia 1' fase, s'haurà de conformar -c2
amb jugar la consolació.

.
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ALIMENTACION
Yogur natural CHAMBURCY
"Además Ilevese 4 y pague 3"
Yogur sabores CHAMBURCY
"Ademas Ilevese 4 y pague 3"
Mantequilla CHAMBURCY paquete 170 grs.
Galletas PRINCIPE paquete 250 grs.
Galletas NATALUX park. 3 unidades 200 grs.
"Ademas Ilevese tres y pague dos"
Chocolate LINDT RELL. PRALINE tableta 100 grs.
Chocolate LINDT RELL. TRUFINA tableta 100 grs.
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs.
Arroz SIGNO paquete 1 kg.
Garbanzos, Lentejas y Alubias CIDACOS tarro cristal 1 kg
Foie-gras LA PIARA pack. 3 unidades 100 grs.
Aceituna FLUGOR DE ALISA 450 grs.
Atun claro MIAU ro-100 pack. 3 unidades
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149
99
285
145
145
119
98
99
199
69
199

109
155
199
129
129
129
69
330

CONGELADOS
Ensaladilla FRUDESA 400 grs.
Calamar a la romana FRUDESA 400 grs.
Filete de merluza FRUDESA 400 grs.
Fondo paella FRUDESA 450 grs.
Pizzas PESCANOVA 300 grs. (Romana, 4 estaciones y bonito)
Bases Pizzas PESCANOVA 250 grs.
Croquetas PESCANOVA 330 grs. (Bacalao y pollo)
Menestra FINDUS 400 grs
Bocaditos de pescado FINDUS 300 grs.
Lasaña FINDUS 250 grs.
Tarta CAMY Whisky 8 racc.
CAMYCHOC multipack 4 unidades

90
290
315
230
285
129
145
110
230
415
799
250

CHARMER
OSCAR MAYER
Jamon Extra Etiqueta Negra
RANGO
Paleta al Horno
Salchichon Cular Rango
CAMPO FRIO

705
795
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LIQUIDOS
NECTAR JUVER botella cristal 1 litro
(Naranja, pina y meloceton)
Zumos ZULEY 100x100 brick
Bitter KAS 1/4 pack. 6 unidades
CASERA cola botella pet. 2000
Naranja y limon CASERA botella pet. 2000
Vino VIÑA DEL MAR botella 3/4
(Blco. seco, bico. semi, rosado y tinto)
Cerveza KRONEMBOURG lata 033
Cerveza KRONEMBOURG lata pack. 6.unidades

785
365

Chorizo Gran Doblon
Mortadela Siciliana
QUESOS M.G.
Bola Gardenia
Queso San Simon

795
525
754

LIMPIEZA
737
_165
125
99
189
74

Detergente SKIP bidon 5 kg.
Fregasuelos VILEDA
AJAX pino botella 1 litro
AJAX limon botella 1 litro
Papel higienico ADDYS 12 unidades
ServiI:etas MARPEL 1 capa 100 unidades

495
Zapatillas salon Canarias azul del 34 al 39
795
Zapatilla ingles lona blanco del 34 al 40
250
Zapato pala Piscina negro del 34 al 39
265
Zapato pala Piscina negro del 40 al 45
Zapatilla Ingles lona tejano del 34 al 39 1295
1.350
Zapatilla Ingles lona tejano del 40 al 45
295
Sandalia Goma niño del 20 al 26
325
Sandalia Goma nino del 27 al 33
350
Sandalia Goma niño del 34 al 37

TEXTIL
250
495
295
495

Bañador nino
Bañador caballero
Culetin baño bebe
Short baño caballero

MENAGE
Vaso tubo Whisky ARCOROC pack. 6 unidades
Jarra cerveza Britania 56 c.c. LUMINAR
Copa cerveza Capana N' 2 de ARCOROC
Vinagrera plastico 4 piezas

395
99
150
650

ELECTRODOMESTICOS
Batidora robot Bitension de TAURUS
Depiladora SOFT ESAY
Secador TAURUS S-3 Britensión
Rizador SYP

2.150
5.950
1.450
1.295

DEL 23 DE JULIO
AL 5 DE AGOSTO
OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACION, FALTA DE
EXISTENCIAS 0 ERROR TIPOGRAFICO

eISCI ui et
Los equipos uno a uno

Infantil femenino
Por seisveinticinco
El equipo Infantil Femenino del Club Perlas Manacor,
ha sido sin duda el conjunto revelación de la entidad
manacorense, a lo largo de la temporada 1987-88, ya
que con un equipo totalmente inexperto, ha logrado en
su primera temporada de competición, el superar a la
gran mayoría de conjuntos, quedándole solo por delante, equipos con experiencia y con evidente más altura.
El conjunto de María Llodrá, lograba al final de la competición un meritorio 5° puesto, lo que de por sí da una
prueba clara de su capacidad de adaptación a la competición. El que sigue a continuación es el cuadro de
promedios conseguido por el equipo:
Jugadora
Antonia Febrer M.

Catalina Mateu C.
Antonia Liull F.
Ma.Antonia Fons
Isabel Vey Poi
Isabel M.Binimelis
Juana M. Parera
Cándida Vives O.
Elena Reus C.
Margarita Nadal

Marta Salas C.
Catalina I. Gili M.

A.P.
15
7
9
5
13
8
12
9
4
16
1
9

D.

J.

17
8
9
7
13
8
15
12
5
19
1
10

22
22
18
18
19
21
20
21
18
21
6
22

P.R.
502
420
392
376
434
402
458
44.8
318
502
100
446

C.P.
1 a.
7a.
9a.
10a,
6a.
8a.
3a.
4a.
11a.
1 a.
12a.
5a.

P.R.P.
2281
1909
2177
2288
2284
1914
2290
2133
1766
2390
1666
2027

C.R.P.
4a.
10a.
5a
7a.
3a.
9a.
2a.
6a.
11a.
la.
12a.
8a.

ENTRE CESTOS ANDA EL JUEGO
1.- De fuentes totalmente bien informadas, puedo
asegurar que la próxima semana el equipo Senior estará prácticamente configurado.
2.- Incluso, puedo adelantar que habrá sorpresas,
pero prefiero no dar nombres ya que se podría espantar
Ia caza.
3.- Del que ya puedo dar su nombre es de Botellas,

HIPODROM

que ya dio el sí, por lo que será el primero en configurar
Ia lista de la próxima temporada.
4.- ¿Habrá cursillo de preparadores? ¿O mejor serán
unas jornadas para preparar gente joven que cuide la
cantera?
5.- Ya lo dijimos con anterioridad, los que no tienen
vacaciones son los directivos que tienen reunión tras
reunión, para perfilar la próxima temporada.
6.- La empresa patrocinadora, dió el do de pecho y
apoyó decididamente al Club en lo que se refiere a la
parte crematística.

maamaLEs
A Ii E
GRAN ITC,
MAIZIWC01AE
-

Simón Tort, 57 - Tel. 55 5838

07500 MANACOR

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 21 h.

GRUAS REUNIDAS MANACOR

"VZ

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

LJ SANTA MARIA DEL PUERTO

PORTO CRISTO

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

Telefono 55 45 06 5 5 4 4 0 1
Id
a

Para llorar.

Para llegar.

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

a 20 años,
16§:yiblehi6n.
a contactar con el
57 77

TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776

4

DEs., 0
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Taff.

Al UNTAM E NT

552484

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

4V4 CiO\ 4114#

I Et"?

4
44

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

MANACOR

ANUNCI
En el B.O.0 A.I.B. núm. 80 de dia 5 de juliol de 1988.
es publica I anunci sobre I exposició pública de I' Avanc de Planejament de les Normes Subidiaries.
Els suggehments o alternatives es podran formular
fins al dia 1 1 d' agost.
Durant el mes de juliol I* horari de l' arqujtecte municipal per a consultes referents a I' Avanç de les norm es
subsidiaries serà: dimarts i dijous de les 17' 30'hores fins
a les 20 hares.
Sant Llorenç des Cardassar, 14 de juliol de 1 988
Ei Batle . Bartolomé Pont Estelrich

¡tzic cis
Diez pruebas conforman el programa para el sábado

Carrera especial para potros de dos años
Programa con diez carreras sobre
Ia corta distancia de 1.700 metros
para la noche del sábado. Novedades en la primera y segunda pruebas al darse en ellas la salida lanzada con tres pelotones tras el autostart, sistema copiado del hipódromo
ibicenco que hace ya una temporada que solicitó el preceptivo permiso
a la Federación para adoptar esta
modalidad en sustitución de las salidas con hándicap. Suponemos que
Ia Cooperativa Trot también dispone
de los pertinentes permisos federativos para implantar este tipo de salida, puesto que en el Boletín Oficial
no ha sido publicada todavía la autorización. Particularmente creemos
que una carrera o bien debe ser con
hándicap, es decir con salida tras
elásticos, o lanzada tras autostart,
formando los pelotones que el grupo
de inscritos requiera, que en el caso
de Manacor serían dos como máximo.
Una carrera que promete ser interesante en esta reunión es la reservada a los ejemplares de dos años
que en número de ocho disputarán
el premio y trofeo en juego: Nis
Jcrim, Nit de Courcel, Moruega
Mar, Numbela, Nina d'Accueil,
Nino Power, Nuria McElwing,
Nadia y Nispro. Nuria McElwing
es la favorita para alzarse con la victoria.
La octava carrera, estelar de reunión, incribe a Cartumach, Muragd,
Polo, Phebus du Vivier, Pamela
du Pech, Maizian, Gamin d'Isigny,
Karanino, Plaisir d'Amour, Jorim
Assa, Larsen y Lido de Fleuriais.
Tras la exhibición de trote dada por
-

La distancia
de 1.700
mts. es
propicia
para que
Alis Dior
pueda
vencer en la

séptima
carrera.

el francés Plaisir d'Amour el pasado sábado, donde demostró una superioridad clara frente a sus oponentes, cabe esperar que en esta
ocasión repita victoria. Del resto
tener en cuenta al veterano Gamin
d'Isigny, a los sementales Karanino y Jorim Assa y a Polo y Phebus
du Vivier.
Finalizará la reunión con el trío
libre de 200 pesetas, correspondiente a la décima carrera y que tiene
como atractivo el fondo de 124.700
pesetas que restaron de fondo la pasada semana. Los que deberán dilucidar la combinación ganadora son:
Tanneblick, Figura Mora, Elga,
Jarvis, Kalisson, Jiel Mora, Naqueline, Benvenguda, Helen du
Fort, Johnnie Walker e Hivern,
todo un problema para los apostantes ya que son muchos los que pueden estar en los lugares de cabeza.
NUEVAS IMPORTACIONES

Trece caballos más han llegado

a Mallorca hace unos días y vienen
a sumarse a la ya larga lista de importaciones habídas en los últimos
meses. De estos trece productos
cinco vienen de Francia de la mano
del conocido George Barbaud y sus
nombres son: OLAFSSON (1,18,2),
este caballo es entero, QUOVINO
(1.20,7), QUARANTE SOUS
(1,19,4), OAN BREIZ (1,19), QUATTRINO (1,21), estos cuatro están
castrados.
También del país galo ha importado ejemplares P. Giffard, se trata del
caballo QUENTIN TE BREUILH
(1,19,9) y de la yegua TESS DU
PECH, yegua que no posee ningún
record y que ha venido llena del semental francés EFFIAT.
El conocido P. Moll también ha
importado cuatro yeguas y dos caballos, pero estos proceden de Dinamarca y según parece son ejemplares de gran calidad. La próxima
semana intentaremos ofrecer los
nombres y records de estos caballos
daneses.

NECESITO FONTANERO
Para trabajos en hoteles de Calas de Mallorca
9 meses al arios
Interesados llamar al teléfono 5732 50
(Preguntar por Sta. G; de 8 a 16 horas)
.

VIERNES 22 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Wildside.
16,30 Un verano 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 «Papá est a
en viaje de negocios , .
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte.
01,10 McMillan y esposa.
02,45 Largometraje «Idilio de
Campaña«.
04,15 Documentos T.V.
05.10 Documental
07,40 Largometraje «El solterón
y la menor«

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13,30 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
15.40 Tous de Francia
,Recluta
17.15 Cine Español
con niño«
18.35 Musical
20.00 Informatiu
20,30 Viatge a l'aventura
21.00 El Miraoor
21.15 Suplementos 4
21,50 Concierto
23.10 Cerca de las estrellas.

T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
16,20 Cine: «Habla mudíta«.
18,00 Tancament d'em1ssió.
19.00 Internationa1f leadlinnes
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who
20,30 Telenoticies.
21.00 Gent del barri
21,30 Si, Ministre.
22,00 Radio Cincinatti.
22,35 Especial informatiu.
23.55 Cinema de Mitjanit: «Judici
precipitat«.

SABADO 23 DE JULIO
T.V.1
9,00 A tope.
1000 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria nacional
13,30 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «El dragón
del lago de fuego»
18,00 Las aventuras de Teddy
Rus pin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,20 Sábado noche.
23,25 Fanny y Alexander
00,4048 horas
00,45 Filmoteca T.V. «El sabor
del trigo«
02.25 Música golfa
03,30 El Fugitivo.
04.20 Largometraje: «La madonna de las siete lunas«.
06.05 Documental

T.V. 2
13.00 Flamenc
13,30 Amor, saluti feina
14.00 L'informatiu
14,35 135 escons
15,00 Estadio 2
22.00 L'informatiu
22,30 El pájaro espino
23,20 Ayer
00,25 Diálogos con la música

T.V. 3
14.45 Camera oculta
15,00 Telenotícies.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Retrats.
18,30 Recital d'estiu
19,30 Jocs Olímpics
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21 .05 Lotto.
21,15 Magnum.
22,05 Pel.licula «Escoria«
23,45 Jazz.

LUNES 250E JULIO

DOMINGO 240E JULIO
T.V. 1
07,15 Largometraje: «Retrato de
Teresa...
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa
11.0048 horas
11,05 Concierto
12,10 Pueblo de Dios
12,35 Retrato de la Unión Soviética
13,30 Segunda enseñanza.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Dos hombres contra el hampa...
17,50 Si lo sé no vengo.
18,45 Dibujos animados.
19,10 La clinica de la selva negra
20,00 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,35 La vida sigue.
22,45 Domingo cine «Luna de
Agosto«
00,3548 horas.

T.V. 2
9.30 Missa
10.30 Objetivo 92
11,00 Estudio Estadio
14.50 L'informatiu
15.00 Estudi estadi
18,00 Sesión de tarde «Orgullo y
pasión«
20,05 A l'est del bessos
20,35 Informatiu
21,00 Debat 2
22,00 El instante mas largo.
22,20 Atletismo
00.00 Lume e miegas
00,10 Muy personal

T.V. 3
11,00 Opera
13,30 Esports en acció
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Jericó.
16,50 Tarda de ...Humor:
18,30 La guitarra en Espea.
19.00 Allo, alio
19,30 L'espantaocells i la Sra.
King
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Cita amb l'esport

TV.1
9,00 Por la mañana.
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Dibujos animados.
15,00 Telediario.
15,35 Winside
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18.30 Piénsalo mañana
19,00 A media tarde.
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,40 Alfred Hitchock
23,05 Documentos T.V.
00,05 Telediario.
00,25 Teleceporte.
T.V. 2
12.30 Tele Europa
13.05 Directe al dos
13.35 Capitoli
14.00 Teldues
14,30 Informatiu.
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Descubrimientos bajo el
agua
16.30 Teo café
18.00 Escoltes molt particulars
18,35 Aigua de sifó
19.00 Picapuça
20,00 Informatiu
20.30 Panorama
20.50 Olimpicos
21,20 Cine Club: «Remordimient o..
22,50 Ultimas preguntas.
23,20 Jazz entre amigos
T.V. 3.
13,50 Cita amb l'esport.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cine:
18,00 Tancament de programació
19.00 International Headlinnes
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenotícies
21,00 Gent del Barri
21,30 Equalitzador
22,30 Cine: «La cova dels Llops..
00,05 Telenotícies

o
JUEVES 280E JULIO

MARTES 26 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Winside.
16,30 Un verano Lai cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor magica.

19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Una vida Juntos.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,20 Sesión de noche »La ciudad frente a ml».
00,30 Telediario.
01,00 Teledeporte
01.15 Testimonio.
T.V. 2

12.30 Tele Europa
13,30 Directe al dos.
13.35 Animales de companía
13.45 Foravila
14.15 Quina
14.30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder.
15.30 Cien arms de Jazz
16,30 Té o café.
18,00 Bojos per volar
18.35 Aigua de sifó
19,00 Picapuça
20,00 Informatiu
20.30 Danes del Rock
21.00 Mirador
21.15 Suplementos 4
21.50 El tiempo es oro
22.50 Tendido cero
23.20 La buena música
T.V. 3
13,50 Informatiu cinema
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,20 Cine: »Barbablava»
18,00 Tancamentd'emissió.
19.00 International Headlinnees
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del barri
21,30 Rafaella Carra Show.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.

MIERCOLES 27 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Winside
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeno vampiro.
19,00 A tope.
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La guerra civil española
22,15 Canción triste de Hill
Streit

23,15 El perroverde
00.15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2

12.30 Tele Europa
13.05 Directe al dos
13.35 Tertúlia turística
14.00 Festival de musicales
14.30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Documental
16.30 TO o cafe
18,00 Bojos per volar.
18,35 Aigua de sift)
19.00 Picapuça
20.00 Informatiu
20.30 Atletisme
23,00 Oficios para el recuerdo
23.30 Se ha escrito un crimen

T.V. 3

13.50 Especial Informatiu
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas
16,20 Cine: »El zorro cavalca de
nou»
18,00 Tancamentd'emissió.
19.00 International Headlinnes
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who
20,30 Telenot ncies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del Barri
21,20 Informatiu cinema.
22,15 Cinema 3 »Una vida difícil».
00,00 Tramontana.
00,15 Telenoticies.

TV.1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,20 Un verano tal cual.
18,05 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 Melba.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Tel edeporte.
T.V. 2

12.30 Tele Europa
13.15 Directe al dos
13.35 Koala
14.05 Cesta infantil
14.30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 Té o café
18.00 Bojos per volar
18.35 Aigua de sifó
19.00 Picapuça
20,00 L'informatiu
20,30 A tres bandes
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22,00 Loteria primitiva.
22,15 JJeves cine: »La hora de
Ia estrella»
00,50 Metrópolis
T.V. 3

13.50 Rafaella Carré Show
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cine: »L'ocell blau»
18.00 Tancament d'emissi6.
1900
.
International Headlinnes
19.30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del Barr'
21,30 La casa dels famosos.
22,00 Esports Flash.
23,30 Motor a tons.
00,05 Telenoticies.

VIERNES 290E JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,30 Un verano 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 Salvar la cara.
22,30 Viernes cine »Duelo de Titanes»
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte.
01,10 McMillan y esposa.
02,45 Largometraje »Malabrigo».
04,15 DocumentosT.V.
05.10 Bob Dylan
06.10 Documental
07,20 Largometraje »Espejismo
de amorTV. 2

12.30 Tele Europa
13.05E! divan d'Nan
13.35 Ull de vidre
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 En el Himalaya con Hillary
16.30 Cine Español: »La gran
mentira.
18.05 Musical

19.00 Narracionsamericanes
20.00 Informatiu
20,30 Viatge a l'aventura
21.00 El Mirador
21.15 Suplementos 4
21,50 Joan Baez en concierto
23.45 Cerca de las estrellas.
T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
16,20 Cine: »Ws enllá de la fi
del món».
18,00 Tancament d'emissió.
19.00 International Headlinnes
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21.00 Gent del barri
21,30 SI, Primer Ministre.
22,05 Radio Cincinatti.
22,35 Especial informatiu.
23.35 Telenotfcies
23.55 Cinema de Mitjanit: »Doctor terror».
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Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (festius).

55 40 75-20 03 62
Clinica Municipal
55 00 50
Urgencies
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
Centre d'Higiene
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear
55 09 50
Ambulàncies
55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear
55 47 90
Bombers
085 - 55 55 20
Policia Municipal
55 03 63-5533 12
Policia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
Guardia Civil
55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
57 03 22
Gruas Reunidas Manacor
55 45 06
Gruas Sangar
55 44 01
Taller de Guardia
55 45 06
Gruas Pou-Vaquer
55 03 44-5529 64
Gruas S. Servera
58 56 80
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo
57 01 68
Ajuntament de Manacor
55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament de S. Servera
56 70 02
Jutjats
55 01 19-55 07 25
55 27 12-55 27 16
Contribucions
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 Mallorca
57 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
55 01 50
Es Convent
55 10 90
Ct Rei
Parroquia S. Macia
55 02 44
Parròquia P. Cristo
57 07 28
Parroquia S. Own:5.
56 94 13
56 90 21
Parroquia St. Llorenç
55 45 49
Teatre Municipal
72 20 00
Telegrames per telèfon

Ambulàncies

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.
Manacor
6,45;
8
-C.Millor;
(feiners):11,15;
12,15(dilluns);
14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (diIluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30:18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Festius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
7,35;
14,35;
Capdepera-Manacor;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05 (diIluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç -Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
18,10.Festius;
9;
Manacor-Inca; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55:20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40

4.

c
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies felners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di(.1 mecres), 14,45; 18,30:20,45.

Dia 24, n° 5, Av. Salvador Joan
Dia 25, n° 6, Av. d'Es Torrent

BenzineresBENZINERES
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
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-Santanyi; 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.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpina; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Al)

i

•

WU.* 16-.111• 44C

. egiatmo.
44111

eft

Telefono 55 45 06 55 4

Para llegar.

Para llorar.

CINE GOYA
Sábado 9'15 horas

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua.

FARM ACIES
In

ESTANCS.

Dia 22, Ilic. Llodrk C/ Joan Segura.
Dia 23, Hie. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 24, Ilic. Perez, C/ Nou
Dia 25, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 26, llic. LI. Ladaria, C/ Major
Dia 27, 'tic. Riera, Sa Bassa
Dia 28, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan

CASTA Y PURA
(Laura Antonelli)

DÍA DE PERROS

(Lee Marvin)

C

c)11.1clic•orcició

Los caminos que conducen a la humanidad hacia el amor
fraternal, son caminos deliciosos y todas sus veredas, paz
Si hiciéramos un análisis de la historia, comprenderímos cuan grande
hubiera sido y sería la diferencia de
haber seguido por los caminos de la
PAZ, o por los opuestos a tales
fines. A consecuencia de las dos últimes guerras mundiales hubo más
de cuarenta y nueve millones de
muertos, según ciertas enciclopedias, desde que terminó la segunda,
ya ha habido más de once, y con
todos estos no se cuentan los que
mueren de hambre anualmente, que
pasan de los cuarenta millones,
cada segundo muere un niño, mientras que en dicho tiempo se estan
gastando treinta mil dólares en armamentos bélicos, familias deshechas ciudades destriudas, todo un
sin fin de desastres y calamidades,
todo por no haber querido comprender estos malévolos desvirtuadores,
que no aman la PAZ, de que por los
caminos de la convivencia pacífica
nada se pierde y por los que conducen a la violencia, se pierde todo.
¿Cuáles han sido las causas primordiales y lo siguen siendo de que
no reine una PAZ justa y duradera a
nivel universal, allá donde estan necesitados todos los pueblos de la
Tierra? La más prioritaria consiste
de que en la gran mayoría de los
seres humanos, no existe el amor
fraternal, cuando la persona humana carece de amor fraternal, es
capaz de cometer cualquier desmán, esta falta de carecimiento es la
consecuencia que induce a muchos
al egoismo, a la envidia, al orgullo
personal, de que sin merecimiento
de méritos, quieren estar por encima
de los demás, la persona humana
tiene mucha falta de civismo y de
cultura, tenemos que ser conscientes que la ignorancia es la causa de
que se cometan muchos errores.
Estos son los males capitales que
conducen a la humanidad a la destrucción y a la muerte. Si no se escogen otros caminos totalmente diferentes a estos, no se va a ninguna
parte que pueda traer buen fin, sino
todo lo contrario; confución, mutua
desconfianza, falta de entendimiento, conflictos armad ,s en muchos lugares del planeta, droga terrorismo,
fraudulencias, desequilibrios socia,

les y toda índole de malevolencias.
La solución de todos esos problemas y su erradicación sólo era posible constituyendo una nueva sociedad, en la que impere la más estricta
justicia social, asumiendo cada ciudadano la maxima responsabilidad
de tener el conocimiento previo y
necesario y estar mentalizado cívicamente y culturalmente, con fines
colectivos universales con el firme
propósito de avanzar unitariamente
sin fisuras en amor fraternal, para
que haya una sociedad en igualdad
para todos en la que cada ciudadano perciba los beneficios según las
cualidades de cada cual. Todos deberíamos saber cuales son nuestros
derechos y también nuestros deberes, por mucho que se blasone de
LIBERTAD Y DEMOCRACIA,
TODO SERA FICTICIO, SI ALLI
DONDE HAY DERECHOS NO
EXISTEN DEBERES.
Es de primordial relevancia que
muchos de los ciudadanos que forman la sociedad humana universal
se desprendan de viejos conocimientos caducos, que no hacen mas
que enturbiar la atmósfera de hailá
donde existen buenas relaciones
pacíficas a nivel internacional. Es
previamente necesario que universalmente los que aunque lo han
querido comprender que lo cpmrendan que es la fuerza del valor de la
mano del obrero, que es el que produce riqueza,s lo que siempre tiene
que prevalecer y no la fuerza del capital, los intereses del bien común
social tendrían que estar por encima
de los intereses particulares, ya que
si todos nacemos iguales todos tenemos los mimos derechos. Es excelente y maravilloso que los pueblos estén aburguesados, pero que
lo estén en beneficio de todos, no en
beneficio de unos pocos y en detrimiento de muchos, la igualdad social es lo que no spuede traer la auténtica PAZ no hay otro camino, porque mientras haya un solo ser humano que tenga que reivindicar injusticias, no puede haber PAZ en la
Tierra, si un día la humanidad es
capaz d Heger a esta constitución
de leyes que vayan encaminadas en

beneficio del bien común de toda la
sociedad huana, sera cuando todos
los que amamos la PAZ, estaremos
celosos de las leyes que hayamos
elaborado y nos sentiremos fieles
guardianes de dichas leyes y cada
cual se convertirá en policía de sí
mismo para salvaguardarlas.
Si todos los que formamos las
fuerzas sociales que amamos la
convivencia pacífica a nivel mundial,
cuales sean sus ideologies, nos sabemos unir, todo lo podremos hacer
y lo que actualmente para muchos
es utópico, dejará de serlo, todo lo
que es pasadumbre e inquietud social, se convertirá en júbilo, porque
sentiremos eufóricamente que habremos ganado la batalla de la PAZ,
en beneficio del bien común social
de toda la humanidad y empezar a
vivir una nueva sociedad en la que
satisfactoriamente ya podamos
decir adiós a las armas de toda índole y sustituir los pactos belicistas,
por pactos de no agresión y todas
estas enormes inversiones en armamentos bélicos, invertirlos en universidaCes para guitar la ignorancia
que aún impera en el ámbito internacional, en clínicas para la salud pública, en una tecnología pacifista
más avanzada y hacer producir al
máximo todos los terrenos cultivables para que no haya ningún ser
humano en la Tierra que padezca
hambre.
POR MUCHAS OSTENTACIONES QUE SE HAGAN DE PAZ, LIBERTAD Y DEMOCRACIA, LA PAZ
SOLO SERA POSIBLE SI EMPRENDEMOS LOS CAMINOS QUE
NOS CONDUCEN HACIA ELLA, no
son caminos fáciles, pero tampoco
imposibles, lo que hace falta es unidad y buena voluntad para que podamos alcanzar tan elevado y maravilloso objetivo, todo lo conseguiremos si somos incansables y mantenemos siempre una moral elevada,
sabemos que hay muchos obstáculos que vencer, pero no tenemos
que tener ninguna dude que los venceremos, aunque el camino sea %)
muy duro para salir victoriosos.
Manacor, 5 de julio de 1988
El secretario del PC de Manacor
Juan Rosselló Galmés
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13RICOLILGE
BRICOSEGUR
ES
COS
Avd.
81- Tel. 55 21 47
Baix des Cos,

¡Hazlo tú mismo!
Do it you
!
Faites levou même!
;

Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!

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

VENC
Vendo cochera 203 mts. calle Cad n* I& Intones Bor Clout. Tel , 55 12

44
Vendo chalet en Cola Millor. Lop
tranquila. Tel 56 76(0 - Ext 151 (De
15a 16horos)
Vendo Wolswagen Escarabajo
motor 1 200 c c. RA-2ECO-P (cola
marfil) en buen estado. Infames Tel.
56 59 37. Recio a convenir.
Legendario amplficoda de gurtarra, marca FENDER PMN Reverb Pre-

ao 80 020 ptas hformes 57 12 15
Vendo apartamento en Cola Angala . 30 m. playa. Tel. 5704(0 .
Vendo local comercial de unos
110 m2 , en zona céntrica de Monaco,. blames 554468 (Haas comerao).

Vendo parcela 5)0 m' Son Talent.
Tel, 553739.
Vendo also en Pato Cristo. Calle
Navegantes 120 m. Informes

551443
Venc 4rt pis a Porto Casto, cèntric,
i tranquil, amb bona vista a la mor. Si
interesso se pot gestionar finançament a lag plac. Ref. Bemat. Tel.

552200
Vendo buc cuarto piso c/ Joan [items, 57, final seis pisos con ascensos F adkdo des de pogo Tel. 552941.
Vendo squortó. de ileac: (voilado), con cosera en zona .Son Galan a .. Infames. 552147
Se vende solar en FartOrits, en una
travesia de la Avda. Mossiin Alcover. Inf. 555436.

Venc cortó a Sal Frau, Marrocos
Inf 552809
Venc bat( sense ITCOS. 43.000 pts.
Tel. 553461. Demana p' En Ratel
Venc P-5 Pst-4319$ (en mat bon
estat) Inf 554772/5921032
Vendo Seat 131 Supermwafion PMN mota diesel 3 anos impecable.
400 003 ptas facilidades 4 ados. Tel

Vendo furgoneta Seat Irons RN5487-AX (en buen estado) Precio a
convenir. T. 553097.

habitable con corral, agua
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.

Se necesrta uno peluquera prolesional (meios con conocimientos de
idiot-nos). Informes: c/ Miljom, 7. S' Ihot

Se vende Zodiac .Nemrot Formantaro. 320 Mt Motu 25 CV cai voIonic) y KIT de marcha. Recio
280.003 (al contado) hfames Tel. 55

LLOGUERS

Se necessita peluquera amb experiència, e Cola Milos Tel 58 55 93
o58 5593

Se busca cochera en Porto Cristo.
Tel. 571125.

Cerc feina secta hosteleria, nociaisde francés. Tel. 55 38 69 .

49 71(de 13 h.a 14 h.yde 21 h.a 24
h.)
Comore Solar de 8030a 10000 m'
a zona de Cola MillotTet 570)49.

Venc lout de 37 pams i mig lista
de tercera. Ainarre a Pato Cristo.
Tel. 55 21 44.
Vendo dos comas pequenas en
buen estado lei. 572533.
22.
Se ven Vespo 75 PM-t. Names tel
57 1651,dell a 13h ide 16a 20h.
Vendo R 12-T, buen estado Tel 55
8018

Vendo piso edificio Banca March.
Exterior, muy soleado, vista despejada. 4 damitaios dcbles Terraza a
C/ Marty. Tot 55 44 44 Abstenerse
curtosos.
Vendo Mercedes 50)5E Automático. Tecno-sdor y elevalunas eléchico, asentar piel. are acondicionado, rodio cassete digital, alarma,
metataado. Precio 3 millones. Tel. 55
59 31.
Vendo Mercedes IP) E tedio salar
'Radio Cassette. neumáticos y lentos especiales, perfecto estado. Precio 2.550000. Tel. 57 16 77.
Vendo tornos de Manacors 21:00
pts. Mos 72 y 73 medio aria Anos
completosde174 (3185. 27 tomos
Esparto 80-81-82, 5 tomos, 2.000
pts.
8.3, 84
Perlas y Cuevas' años 80,81X.384
(791.5 Tomos, 2.00 ) pts.
A toda piano: Mos 83, 84, 85, 82.
84,5 farms, 2.000 ptos.
Bel Puig. Revista Artá, 2033 pH
Te1.55 11 20.

COMPR
Compruría
amplificocior
para bajo. Tel. 55 48 92 de l' 30

Le)

6

Vendo órgano eléctrico ELXA.
cluido Leslie Recio 60 OCO Tel. 551E)
98(a partude20 h

Se vende lancha con carrito y
O
.g motor Evinrude de SD cabala
• (canoletamente equipada y con
•
amorte pagoda en Porto Cristo). Informes Tel. 55 23 66 65527 5;

Busco piso o cola para aklular. T.
55 3097. Pear pa Toni.
Se alquila casa en Porto Cristo, 4
habitaciones, 10 plazas, jarcin y goroje.Tel 55 1381-23 6069

Compraria bicicleta usada
en buen estado pagando
hasta 10.000 pts. Tel. 554129.
Preguntar por KM José

Se busca chica para guardar una
nina de 11 meses. krtormes: C/ José
Lez. 12 - Monaca.

1381-236069.
Soy un muchacho de 22 anos y
busco trabajo pa haras. Informes C/
Tramontana, 27 - Porto Cristo, de 8 a

10 noche.
Se dan dasesde Francés
Custaria nidos.
Se ofrece secretario cal idiomas Infames C/ Fco, Gania. 79 bajos Manacor .

Necesito peo meses Julio, Agosto
y Septiembre. Zona Monaca. lei. 58
63 41. MalanasJoséLuis.

Se dan closes de Francés, profesora nativa. Infamies C/Antory Duran,
38-?a partit de 20' 30 h

Se ofrece chic° de 15 años para
guardar niftos.Tel. 555416

Se alquila casa de campo a 3 km.
de Monaca Tel 551074

Se necesita canguro pa los mañanas, Tel 555515

Auxibar Administraliva con estudios de informática busco trabajo.
Informes: Tel. 560405 (mañanas de
12a 1).

Se alquila local supercéntrico (35
m2) en Roza Rector Rua Infames
Tel. 550788.

Se necesita chica para cuidar
nino de 3 anos, dos cias kites o la
sernana T81.555245

Se alquilo local comercial de 90
m2 , en la Cale Sipions, S' 191. hformes: 5531 93.

Se necesita mujer de campada
para atender mujer de avanzada
edad en PortoCristo Tel 570163

Estudiant de 54 de filologia alemanya donarta daises al Port a pm-

Aquilorta vivienda en pta. baja o
ler piso en Cala %la. hitos-

S' ofereix jove per passar treballs o
documentsa máquino Tel 55 47 72.

Se prenso urgente chica de conBonzo (con comet de conducir)
part) cuidar nrtio de 3 aria durante
el mes de Julio Posibilidad de tener
su propio bungalow (en Raya
mamba)). Tel. 56 10 40.

mes 492539

Uoc local corset Maja. Informació
1.551323.

Se don doses de repaso en Monaca de preescolor y EGB. Tel. 55 09 44
(llamar de 4 08 haas).

Alquilo 10001 COMERC101 o para oficinas en c/ Francisco Ganda Tel 55
11 44

Se dan ciases de repaso en Pato
Cristo de preescolar y EGB. Informes:
CalleMonjas,38 (Marianas).

Agrio o compro local en Monaca sobre unos 180m, Tel 56 90 24.

Es donen dosses d' Anglin E.GB.,
B.U.P.i C.O.U. Tet 55 1005

DEMANDES

Se don closes de reposo de EGB y
BUP a partir del 1* de Julio , blames
tel. 571299 (noches) Cl Gam. Panei,
4 - Monocor.

Se traspasa local comercial amplio y céntrico en Cola %la. Tel. 55

51 97

Es donen dosses de repas de lot
Mamas 553260
Sornar dos &ices que damos doses de reposo de EGB en Pato Cristo, Informes C/ Cok5n, 15 - Tel.

Cercam al Iota per a guardar nins.
Tel. 58 58 21.

550243

Teric 17 anys i cero feina a un bor
o supermemat. Tel. 55 54 16.
Se busco profesa inglés. Tel. 57 09
08. Horasofiano . Ref Dominique.

Informació555 172.

Se busca profesor informática. Tel.
57 09 08. Haas oficina. lief. Domini-

Compraria buc (en zona
céntrica) o piso en buen estado hi 550801

que
Se necesrta aprendrt carpintero.
Interesadoslamar al Tel. 552678

Liquidacián maquinoria "spun&
mono pa cierre negocio. Vilano
2,15 mt Congelada 1,50 mt Informestel 55 112h .

cipionts.Tel. 57 0163.

Cacao personas interesades
crab fer cohrtada de Monaca - Cola
Bona entre les T 30 - 2 30 hs ovalmadament Tel 55 25 54

Licenciado Aldo* inglesa da
closes particulares inglés EGB. BUP,
COU, FP. Tei 55 13 81 o 23 8069
Esteticista cur formación profesie
desearla encontrar trabajo lei

555588

Busco remolque de carga para
oodles. Tel. 555198.

Cerc casa per comprcx a
Porto Cristo o proximitats, iamb
Hum, aigua i un poc de terra.

Busco comprar casa antigua

Se precisan Sias. que sepan coser
a máquina preferentemente conocimientos de pet Tel. 55 (0 75 - R.
Iglesia .3 Mona cor.

Licenciado Ric:bpi° Inglesa da
closes de E.G B., B.U.P., C.O.0 Tel 55

DIVERS OS

a2' 30h.

5690 24, horascomercio
Vendo Glastrai 142 Motor Yamaha X c. Solo 1 mes de uso Tel. 55
33 13 ,

Aquilata cochera pequena con
!LIZ preferentemente alrededores de
Monaca. kiformes 55 58 76. de 12 a
15 haras.

de: alemán, inglés, fiancé Precios
económicos, matricula gratuita.
Mancca C/ Juan Segura, 14-1 ,
Porto Cristo Cl Su eda. 27. Tel 5780
06

Necessitam persono per neteja Cl
Muntoner 28- Pato Casio
Se donen CIOSS&S de Repas d' EGB
a Sliot Tel 5538 99
Se donen closes de repas al Port.
E.G.B. i B.U.P.Tek4fono55 03 10.
Closes de repaso E GB en Monaca y Pato Casto blames Cl Dr.
Fieming,7-A Tel. 55 04 29.
Sin esfuerzo mental ensenanzas

S' ofereix ove per repassas de fusferia a cases particulars, terme de
Monaca. Tel. 526163 a port* de les

20h.
S' ofereix feina per dono jove Inf ormes Croissonterta.Tel. 55 51 18.
Se ofrece senora parr) limpieza a
domakaconnfames Tel 55 58 37,

Angkirt's a kft0 Cristo The language Shop. 55 15 37 - 57 07 66. C/ Suredo. 10 Portocristo

¡Ahí va qué oferta!
Sí, por sólo 7.900 Ptas. al mes puedes
llevarte una Seat Terra en versión cerrada.
Y, si prefieres el modelo acristalado, está
a tu alcance por 8.300 Ptas. al mes. Siempre
en financiaciones a 4 años con Fiseat.
Aside fácil.
Condiciones: Versión cerrada
ano: 7.900 ñas/mes
2? año: 13.900 Ptas/mes
aim: 16.900 Ptas/mes
año: 19.900 Ptas/mes

SEAT TERRA

Oferta valida hasta fin de mes.
Infórmate en:

P.V.P. Contado: 840.672
P.V.P. Financiado: 1.072.602
14 cuotas al afio
30% de entrada

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

Er

‘

Más de 1.000 puntos de asistencia técnica.

TE S T
¿Este texto es borroso?
Completamente normal,
si tiene los cuarenta...
Es hora de pensar en sus
primeras gafas.

Vea las soluciones
Essilor

Conquistador, 8 (Pou Fondo)

777 i(ez
OPTICO

DIPLOMADO

Tel. 552372
MANACOR

