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URBANISME VOL DESBLOQUEJAR LES
LLICÈNCIES D'OBRA A
LA ILLETA JOAN LLITERAS

BARTOMEU ROSSELLÓ
«El partit està
més unit que mai»

La Contribució Urbana (15 %) 10 més afectada

PAU FORNÉS
«Som molt colorista
perquè som mediterrani»
President del Badia

ANÀLISI DE LA PUJA D'IMPOSTOS
L'oposició acusa el govern municipal de frau electoral

JOAN BRUNET
«Necessitam tranquillitat
més que prendre mesures»

....

....

• .,
.•

Desde 1.124.28Opts: Y es un Volkswagen.
Si te seduce la potencia, si te
fascina el diser5o, si te atraen los
deportivos, teatraera el Polo Coupé.
Puedes escoger entre 45, 55 y
80 CV.
Y si buscas mas aún, aquí tienes
el Polo G40: 115 CV de fuerza en
estado puro.
En todas sus versiones, sentiras el encanto de un deportivo diferente.

Todo un Volkswagen.
Con la robustez mecanica y la
economía que tú ya conoces, Vive
la atracción del Polo.
Acércate a tu concesionario
Volkswagen y elige tu Polo Coupé.

Infórmate de las ventajas de la Supergarantía, un servicio opcional que te permite ampliar su garantía hasta 5 afios
sin límite de kilometraje.

En tu concesionario Volkswagen.

Gama Polo desde 1.124.280 pts.
'*) PVP recomendado incluido promoción IVA y transporte. Sólo aplicable a
vehículos en stock.

Volkswagen
Polo Coupé

VEALO EN:

Monserra t Moyá C.13
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Carta als lectors

L

a facilitat immensa amb què els polítics obliden
les promeses electorals i els punts més importants
dels seus programes fets de cara a la galeria i a l'èxit
immediat de la cita electoral que no de les conviccions pròpies és un dels motius que expliquen la
manca de fe de la ciutadania en la classe política. La
darrera pujada d'imposts i taxes municipals és un
exemple clar del poc que importa als polítics arraconar els programes electorals, justificant-se en circumstàncies i motivacions que existien ja a l'hora de
l'elaboració dels programes.

l'anterior equip de govern. L'endeutament existent al
mes de maig de 1991 era conegut o podia ésser-ho
per qualsevol dels grups que aspiraven a entrar a La
Sala. La ignorància en temes tan importants no justifica en absolut una decisió que va en contra dels
programes i també provoca el descrèdit dels que l'aproven ignorant que el mal més gran que provoquen
dins la ciutadania no és el pagament de més imposts, sinó la manca de confiança i el desencís respecte del sistema. Qui fa cas, vistes aquestes i altres
experiències anteriors, dels programes i promeses
electorals?

Convergència Manacorina, respecte d'Hisenda

Qui creu en els programes
promeses electorals? Illeta Joan Lliteras
afirmava: «Los impuestos no deben subir: No consentiremos ni aprobaremos ninguna propuesta de
subida de los Impuestos municipales ni de los valores catastrales que hagan los dem6 grupos. Lucharemos por bajar las contribuciones al mínimo legal».
El Partit Popular deia: «Reducción de impuestos
mediante la mejora de la gestión tributaria».
Convergència Balear es mostrava més ambigua:
«Controlar els imposts municipals, perquè siguin
justs i respectuosos».
La situació creada amb aquesta puja, propiciada
pels partits que defensaven rebaixar-los o mantenirlos, amb l'oposició dels partits PSOE I PSM, que les
pujaren també durant el seu mandat, seria còmica si
no fos que poc a poc es va provocant la devaluació
progressiva de la imatge dels nostres polítics, peces
fonamentals del sistema que tenim.
A aquests moments, aquesta puja és impresentable
malgrat s'intenti justificar amb la mala gestió de

puja eis
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er l'informe que publica a aquesta edició aquest
setmanari, es desprèn que aviat podria desbloquejarse la situació en què es troba des de fa molts d'anys
l'illeta de Joan Lliteras i es podrien concedir, d'aquí
a un temps, altra volta llicències d'obra.
Creim que fa massa anys es remolca aquest projecte, amb versions distintes al llarg del temps. Una política realista de l'Ajuntament ha de dur necessàriament, a la construcció d'un projecte factible a curt i
mig termini o a abandonar les idees exposades en
ocasions i intentar realitzar el que és possible. El que
no pot ser és que els veïns, des de fa deu anys, no
puguin conseguir una llicència d'obra. Si el projecte
dels arquitectes Ginard i Serra no és factible, s'ha
d'abandonar. Els mateixos implicats —veïris i propietaris— han de ser escoltats i Urbanisme ha d'obrar en conseqüència. El realisme s'imposa; somniar
és un dret que tan sols tenen els pobles rics.

"C TUALITAT" IVIUNICI RAL
-

Reconversió administrativa
N

o hi ha dubte que l'actual equip
de govern està dispost a dur a terme
una reestructuració general de l'adrninistració municipal. La creació d'una
Junta Municipal de Districte a Porto
Cristo que avui va a plenari és un primer exemple. Després hi vendran la
reforma del Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí i la modificació
de la Fundació Pública del Teatre Municipal. Els objectius d'aquesta tasca
són dos: un de teòric i un de pràctic.
El teòric és el de la reforma dels esmentats organismes, per tal de millorar la seva funcionalitat. La pràctica és
la de posar-hi les persones que siguin
de la confiança de l'actual equip de
govern, ja que les que ara estan al seu
cap davant no ho són. Vull dir: 1) A
Porto Cristo algunes de les competències municipals ara les té l'Associació
de Veïns. Sembla molt més correcte
que les tengui una Junta Municipal de
Districte, és cert, i de passada s'aprofítarà per colocar-hi a persones de
confiança de l'actual equip de govern,
ja que les que estan al front de l'Associació de Veïns no ho són; 2) El Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí funciona bé, però podria millorar amb una reforma de les bases que

fisetwoli
Dep. Legal PM 779-1986
Director: Antoni Tugores.
Redactora en cap: Maria Magdalena Ferrer
PolítIca: Albert Sansó
Cultura: M• Antònia Llodrà
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DE CANVI ÉS
BONA SEMPRE!
QUAN VENGUI A
SUPOSAR UNA
MILLORA PEL
POBLE

9

a l'ajuntament pot servir-li per a tenir
un major control de la seva gestió, ara
comandada per persones que no són
de la seva confiança; i 3) Només una
part del que és la Fundació Pública
del Teatre Municipal s'ha demostrat
funcional, amb el canvi del seu reglament podria millorar, i juntament amb
el canvi del del gerent del Teatre l'equip de govern podrà aconseguir un
major control.
Fins aquí, res a dir. Ara bé, amb el
temps s'haurà de provar que les reformes han suposat una millora en la
pràctica de la tasca de cada un d'aquests organismes. Cal tenir present
que aquest ha d'esser l'únic motiu de
la seva reforma. I la millora, si no impossible, se mostra difícil, ja que la
gestió realitzada fins ara pels tres òrgans no ha estat gens dolenta. Jo per a
mi no hi ha places tan ben conservades i carrers tan nets com els que
estan a cura de l'Associació de Veïns
de Porto Cristo. La Fundació del Teatre Municipal ha demostrat sebre convertir el teatre en un centre cultural,
quan se li han donat doblers per ferho, i ha posat en marxa l'excel.lent
idea de la Mostra de Teatre Escolar
que per res del món s'hauria de perdre. El Patronat de l'Escola Municipal
de Mallorquí ha aconseguit donar un
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Per Albert sansó

propostes de modificiació del Patronat
que presentaren PP i CM no varen
tenir el consentiment d'UM i, per tant,
les reformes de moment han quedat
aparcades. Pel que he vist fins ara, si
se permet a Cristòfol Pastor fer feina,
podríem notar una millorança en la
gestió de Cultura durant aquests quatre
anys. Ara bé, vec que per lograr el
que se pretén, més que lluitar contra
els inconvenients econòmics i socials
de moment es veu obligat a lluitar
contra els seus companys de govern.

prestigi a l'escola i a l'entrega anual
dels reconeixements de mèrits. Crec
que el seu èxit ve donat gràcies a que
en els tres òrgans poc hi han tengut a
veure fins ara els polítics. Millorar
aquest currículum, per tant, sembla
prou difícil. Ara bé, tota millorança,
benvinguda sigui.

PASTOR
ELS ORDRES DEL

P

er cert, que l'únic grup que ha
posat entrebancs a una reestructuració
encara més important de la que es
durà endavant és Unió Mallorquina.
Com que tant la Fundació del Teatre
Municipal com el Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí depenen de la
comissió de Cultura que presideix
Cristòfol Pastor, UM creu, amb raó,
que hi té molt que dir en tot això, i
cosa certa és que ja ha estat en desacord en algunes propostes del PP i de
Convergència de Manacor, i ha frenat
la seva aprovació. Vull dir: en comptes d'una Fundació del Teatre Municipal, PP i CM volien crear una gerència de Cultura. Cristòfol Pastor ho va
frenar, i va dir que per gerent de cultura basta ell. En el lloc de la gerència
s'haurà de modificar la Fundació. Les

no és que m'ogrodi emprenyar, no.., però
és que fins que hl hagi qualque mort no començaran a parlar de posar-hi remei!!!
Em referesc al torrent, al gloriós torrent de
Manocor, i encara em cau la cara de vergonya quan pens com feren net un racó
de coda poble perquè la reina pcssas vistta
per la zona catastròfica sense esglalar-se
massa...
(>,

DIA DELS

LLINAS

PLENARIS JA LI
HAN DONAT A
GABRIEL BOSCH
DUES
SORPRESES
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per una altra banda hi ha en Pere
Llinas. Ell, des del seu càrrec de la
comissió de Serveis Generals, ja ha
imposat les seves formes de fer feina.
I no deixa de resultar curiós que el
batle, Gabriel Bosch, proposi al secretari un ordre del dia dels plenaris, i
després se trobi amb què se li ha aficat algun tema de Serveis Generals
que no tenia previst. Això ja ha succeït dues vegades, i no és que fins ara
hagi estat molt greu, el que passa és
que supós jo que al batle no li deu fer
cap gràcia.

Llavors les outorttats complaients (no, no
volia dir competents) feren anques enrera amb el projecte d'ampliació del
cau del torrent davont els remucs
d'alguns comerciants que no havien
quedat sense res I no volien obres perllongodes davant 10 botiga....

Però de fet, en arribor aquest temps, moltes de familles tomen tenir por i tremolen
somniont amb l'aigua que se'n du la caso
per la flnestra...
Els regldors no, ells estan acostumats o tirar
la casa per la finestra. Paga el respectabie,
ells segueixen cobrant, enc que En B.B.
parll de suspensió de pagoments...

FANTA naran/Limón 1.5 I.
1 80 x3 unid.=

COCA COLA 1'S I.
light/Sin cafeína
180x3 unid.= 548'

FANTA naran/Limón 1.5 I.
1 74x3 unid.= 417

Zumos KAS FRUIT
Brick 1 I.
174x3 unid.= $ivi•

348

348

Foie-Gras tubo
OSCAR MAYER
125 grs.
108x3 umd.= 314

Chocolate MILKA
Suchard 100 grs.
99x3 unid.= 29?"'

Detergente ELENA
Bidón 4
8703 und.=.2411T

leche ACAMA
Bot. pUstico 1 I.
Notmal/Descremada
99x3 unid.=39r*

COCA COLA 1'S I.
Light/Sin cafeína
174x3 unid.= $ar

Vajillas CONEJO
Bot. 1 I.
111x3 unid.= 33 13'

198

348

222

Natural
Na
°idpPIA
iuTn id.
itY2u:gu augYnru
..=4,36fr

Slip calsallero
Pastillas PAT
To&is las Tallas
Fuego 21 p.
195x3 unid.=441.336x3 unid.= 3.41188'

Servilleta MARPEL
1 capa est. 100 unid.
99x3 unid.= 7/#7

Aperitivo ROSDOR
Bolsa familiar 200
Ondulada/Lisa
186x3 unid.= i9fr

O.K. Cacao
60x3 unid.= 181

Bloque FRIGO 600 c.c.
Nata-Fresa/Tres gustos
Vainilla/Chocolate
249x3 unid.=341'

216 198 390 672 120 372 498
Cereales RASTON 225 gn.
Sugar/Cheex/Choco
252x3 unid.= 386'

Salchicha Junior
OSCAR MAYER
7 pzas. 150
132x3 unid.= >16

Cerveza TUBORG lata
93x3 unid.= 1?!

Madalena ARENAS
Valenciana 12 unid.
156x3 unid.= 448

Barritas ORTIZ 225 grs.
Tostadas /I ntegrales
192x3 unid.=53#

Slip Niiio
Todas las tallas
174x3 unid.= 3.2r

504

264

186

312

384

348
Galleta Maria
GULLON Tropical 950
282x3 unid.=11.4#

564

Atún ISABEL 1/8
Pack. 3 unid.
180x3 unid.= 5,46

TRINARANJUS bot.
Pet 2000 Naranja/bmón
234 x3 unid.= 341r

Aceituna sevillana
ROSSELLO T/Cnstal 600
210x3 unid.= fiw1ft

135x3 unid.=4115

Viso RAMON ROQUETA
Bot 3/4 I. Blco/Tto/Rdo.
46x3 unid.= 7.41n9'

360

468

420

270

492

Bolsa basura
TIBURON R. 25 u.
99x3 unid.=»?

Braga PRINCESA
Nina estampada
Todas las tallas
1 86x3 unid.=

198 372

Bocatas BIMBO
4 unidades

Hiper Centro

Mayonesa YBARRA
Bote cristal 450
252x3 unid.= iird•

Capricinn calamar
PESCANOVA 400 grs.
447x3 unid.= 1~1

504

894

Els 22 regidors, un a un, confidencialment

JOAN MIQUEL
«No crec en dretes ni en esquerres»
Joan Miquel Sansó té ara 52 anys. Va néixer
a Manacor, està casat 1 té dos fills. La seva
professió és la de fuster. Va començar la seva
carrera política poc abans de les eleccions de
1983 amb l'aleshores Aliança Popular. Ocupa

Pregunta. És necessari pujar els imposts?
Resposta. Es precís
revisar-los.
P. Vostè no remuga a
l'hora de pagar?
R. A l'hora de pagar
tothom és falló, és més
agradable cobrar.
P. Per què el s'Illot de
Sant Llorenç i el de Manacor no se duen bé?
R. Quan una persona
vol estar barallada no hi
ha res a fer. Jo no hi vull
estar, i consider que s'lllot només és un, són els
altres els que el volen separar.
P. Regidor i president
d'una associació de
veïns, és compatible?
R. Jo crec que sí, que
se fa feina molt millor. Si
no fos compatible jo no
ho faria.
P. A quin dels dos càrrecs renunciaria si estàs
obl igat?
R. Avui per avui me
quedaria amb el de president de l'associació de
veïns.
P. Pocs polítics que renundiin?
R. N'hi ha qualcun.
Quan renuncien se deu a
que veuen que no poden
fer res o que els fan la
vida impossible.
P. Amb tanta activitat,
queda algun moment per
exercir de fuster?

R. . Des de fa quatre
mesos només hi fac els
capvespres.
P. Queden pocs fusters
a Manacor?
R. No, fusters n'hi ha
molts.

P. Deixerà algun dia
Manacor de ser la ciutat
dels mobles?
R. Es difícil dir-ho, però
crec que encara ho serà
per bastants d'anys.
P. I vostè, deixarà
algun dia de fumar
aquests puros torts?
R. Si me diguessen
que he de deixar de
fumar, o deixeria.

per segona vegada el càrrec de delegat de s'lllot i és president de l'Associació de Veïns de
s'Illot. Poc abans de les darreres eleccions
abandonà el PP per afiliar-se a Coonvergència
Balear. Ara també és delegat de Policia.

P. Fumar és un plaer o
un vici?
R. Comença per un
plaer i acaba en vici.
P. Per què va deixar el
PP?
R. Vaig pensar que no
me volien i que no m'havien de necessitar.
P. Per què va escollir
CB?
R. Perquè Pere Llinàs
va ser el primer a venirme a veure, me va dir
unes coses que llavors se
cumpliren i me va convèncer.
P. Vostè, però, se trobaria bé amb qualsevol
partit...

R. No crec en dretes ni
esquerres, senzillament
en fer feina pel poble.
P. No són molt cares
les multes?
R. Són cares, però
venen marcades per llei, i
la Ilei s'ha de respectar.
P. Vostè també és d'aquells que agafen el
cotxe per anar dos cantonades més avall?
R. Sí, però haurem d'arribar a deixar el cotxe
dins la cotxeria i acostumar-nos a caminar més.
P. D'acord amb haver
de dur el cinturó de seguretat també dins la ciutat?
R. No.
P. Es Manacor una ciutat?
R. Es Manacor una ciutat.
P. Es s'Illot un poble?
R. Sí, però no li donam
la qualitat de poble, pel
que a serveis i infraestructura es refereix.
P. Qui du els calçons a
ca seva?
R. Normalment duim
sempre els calçons posats menys quan ens dutxam o dormim.
P. S'atreviria a comprar
un preservatiu a la farmàcia?
cn
R. Sí, i ben tranquil.
z

Albert Sansó

L'impost que més puja, el de bens i inmobles amb un 15%

Els imposts municipals, una puja polèmica
Amb la finalitat d'augmentar la recaptació i
poder fer front al greu dèficit pressupostari que té
l'Ajuntament manacorí en aquests moments, en el

Aquesta mesura ha provocat la
corresponent crítica dels grups de
l'oposició així com la d'algunes associacions de
En el primer ple que va presidir,
Gabriel Bosch com a Batle de Manacor, un del punts més conflictius i
que foren motiu de debat va ésser
la proposta de la Del.legació d'hisenda que contemplava la modificació de crédits del pressupost corresponent a l'exercici de 1991.

xhEls Imposts munIcIpals I
taxes que puja l'AJuntament
Quasi tots els imposts municipals
que recauda l'Ajuntament de Mana-

cor han sofert un increment de fins
un 15% en el cas de l'impost de
Bens i inmobles, que fins i tot, podran arribar a ésser superior ja que
no es sabrà fins a finals d'any i dependrà de les tarifes en vigor segons la llei de pressuposts. Aquesta
mesura ha suposat una forta
pol.lèmica ja que és una mesura
que no s'havia adoptat des de l'any
1988. Els imposts municipals així
com les taxes que pujaran a partir
del dia 1 de gener de l'any 1992
són les següents:

Impost de Vehfcles
L'impost de vehícIes pujarà un

GRUAS REUNIDAS

MANACOR—

- SERVICIO 24 HORAS

ASISTENCIA
MANACOR

ple del passat dimarts, es va aprovar la pujada
dels imposts municipals així com la creació d'uns
imposts nous.

55 45 06
84 35 73
FAX
55 44 01
CALA M I LLOR
58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27

total d'un 6% del valor, depenent
sempre de la classe de vehícle.
Cotxes petits: abans, 2.000 pessetes. A partir del 92, 2.120 pessetes.
Cotxes mitjancers: abans, 5.400
pessetes. 5.724 pessetes.
Cotxes grossos: abans, 11.400 pessetes. 12.084 pessetes.
Camions de més de 3 tonelades:
abans, 18.800 pessetes. 19.228
pessetes.
Tractors de 16 a 25 Kilos: abans,
4.400 pessetes. 4.624 pessetes.
Ciclomotors: abans, 700 pessetes.
742 pessetes.
Motos de 250 a 500 centímetres cubics: abans, 2.400 pessetes. 2.544
pessetes.

Impost de Bens I Inmobles
Fins ara, es cobrava el 066% del
valor catastral de la finca en cuestió, a partir d'aquesta puja es cobrarà, el 0.77% del valor, és a dir aproximadament un 15% total del que
es deia la contribució urbana.
Aquest impost, juntament amb els
dels vehícIes són els dos que més
pol.lèmica han tingut ja que són els
que ha de pagar quasi tothom.

Impost de construcclons I
obres
Aquest és un dels únics imposts

que no es varia, malgrat que s'inclou la necessitat d'ajuntar rebut de
la llicencia fiscal.

Ovelles i cabres: abans, 6 ptes/k;
ara, 65 ptes/k.

Taxa d'obertura de local

Ocupació via pública de les
Fires

Segons la llei nova, es cobrerà
unes 70.000 pessetes per activitats
molestes i 30.000 pessetes pel
reste d'expedients, és a dir que
aquest impost es canvia totalment.

Taxa de documents
Els alumnes de l'escola de música, hauran de pagar exactament
2.000 pessetes per cada assignatura que vulguin realitzar, en canvia,
abans sols pagaven 2.000 pessetes
de tota la matrícula.

Impost d'activitats
econòmiques
Aquest impost és el que paguen
les tendes, comerços,etc i que consisteix en pagar segons l'índex multiplicador 1, en tot el municipi. Subtituint a la llicència fiscal i a l'impost
de radicació (s'ha de dir que el darrer no existia a Manacor), en
aquests moments ja s'està demanant tota la documentació necessària als contribuients amb totes les
dades per la liquidació.

setes per hora.

Els nous imposts: guals
permanents vedats de caça

Aquest impost queda igual,
només es toca el mercat del dilluns,
en el qual els firaires havien de
pagar 50 pessetes i a partir del mes
de gener, hauran de pagar segons
l'impost d'activitats( 50 pessetes
per metre quadrat i dia) si són locals, però si són provincials hauran
de pagar el doble, 100 pessetes, i si
són nacionals un total de 150 pessetes.
L'impost sobre les atraccions de
les Fires i Festes es pujarà el doble
que els altres.

Tenir un gual
permanent costarà al
manacorí 6.000
pessetes cada any

Dins el mateix ordre, l'Ajuntament
manacorí va acordar la creació de
dos nous imposts, no tan nous, en
el sentit que varen desaparèixer a
l'any 1981 i 1988 respectivament.
Guals permanents.
Aquest nou impost, que es va suprimir l'any 1981, és el que hauran
de pagar totes aquelles persones
que vulguin tenir una cotxeria pel
seu vehícle, sense que cap cotxe
pugui aparcar al seu davant. Abans
només es pagava un total de 300
pessetes que era el que costava la
placa del gual. L'Ajuntament farà un
llistat nou de tots els gual permanents que existeixen i dels que
volen seguir, ja que el preu que es
pagarà serà de 6.000 pessetes
cada any.

Despeses suntuaris o Vedats
de caça

Ocupació vía pública per
taules l cadires
No varia però es pagarà quan es
sol.liciti.

Servei de l'escorxador
municipal

Taxa per la piscina municipal i
les pistes de tennis

Aquesta taxa ha pujat aproximadament entre un 5 i un 10%, segons les diferents tarifes vigents:
Ramat boví: abans, 4,50 ptes/k;
ara, 5 ptes/k.
Ramat porquí: abans, 550 ptes/k;
ara, 6 ptes/k.
Porcelles (menys de 30 k): abans, 9
ptes/k; ara,9'5 ptes/k.

Abans es pagaven 50 pessetes i
a partir del gener els nins i nines
hauran de pagar 100 pessetes
mentres que els adults en pagaran
200. Per altra banda, per poder
jugar a les pistes de tennis del Jordi
des Racó s'haurà de pagar 300
pessetes per hora i si es necessàri
el llum es pujarà la taxa a 500 pes-

Les taxes que els caçadors i propietaris dels vedats han de pagar
dependran de l'extensió de la propietat, és a dir,pels vedats de caça
major de 26 a 195 pessetes per
hectàrea i vedats de caça menor de
23 a 150 pessetes per hectàrea.
Aquesta llista d'imposts són els
que a partir del dia 1 de gener de
l'any 1992 entraran en vigor, i que
tots els contribuients de Manacor
hauran de pagar, segons les pertoqui o no cada un dels mateixos. La
mesura de l'ajuntament està destinada a incrementar la recaudació
actual.
Kir Magdalena Ferrer.

CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Plaça des Mercat) MANACOR

HORARIO DE CITAS:

Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, S'ãbado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85

Critiquen la falta de coherència del govern municipal.

L'oposició en contra de la pujada dels imposts
Com ja varen explicar el ple del dimarts, tant el
grup del PSM-CDI com el PSOE no estan gens d'acord amb la pujada dels imposts municipals que el
Govern municipal ha realitzat per dur a terme a

partir de l'any 1992. Les seves opinions es contraresten amb la del Delegat d'hisenda actual de l'Ajuntament, nou amb aquest càrrec, Rafel Nadal.

varem explicar que el ciutadà pagava a l'any 1991 un 5'4% menys que
a l'any 1987, per tant cap grup polític jo pot ingnorar.
El Partit Popular ha fet una campanya per guanyar vots sense fer
cas ara del que va dir i és, sense
dubte, un enguany premeditat.
M° Magdalena Ferrer.

Ma Antònia Vadell. PSM-CDI.

Josep Barrull. PSOE.

«Nosaltres no dicutim amb profunditat la pujada de les taxes i els
imposts municipals, perquè els
paga qui els empra. Malgrat que
creim que un 15% amb la contribució urbana és molt elevat, el que resulta molt més important és el frau
electoral que suposa aquesta puja;
El Partit Popular al llarg dels quatre
anys que va estar a l'oposició i
també el temps de la campanya
electoral, va criticar i fer campanya
dient que no els pujarien, i ara
posen l'excusa del deute els pujen.
És absolutament injustificat i creim
que han enganat a l'electorat.
Aquesta excusa és una història ja
que no sabran si és bi fins d'aquí a
dos anys perquè no cobraran fins
l'any que ve davers el mes d'octubre».

«Criticam la falta de coherència
del Partit Popular, que al llarg de la
campanya electoral va dir que no
pujarien els imposts, i fins i tot,
qualcú va dir que baixarien. Es passaren quatre anys critican de forma
molt mordaç les poques o moltes
pujades que el govern municipal va
fer en aquells moments. És una
falta d'ètica pegar la pujada que el
nou govern municipal ha fet.
A ningú li agrada pagar, per la
qual cosa la gent no agafarà molt
be aquesta puja, ja que es tracta
d'una puja molt important.
Com a delegat d'hisenda vaig defensar que gradualment s'incrementàs l'IPC, segons puja el nivell de
vida. Supós que per ofegar al delegat d'hisenda no ho varen admetre
mai. Com a grup municipal, és consequència d'una gran irresponsabilitat. Al llarg de la campanya electotant Jaume Llull com jo mateix,

Les tarifes d'abastiment i
sanejament d aigua de
Manacor pujaran un 6%

El ple municipal
debat avui la moció
del PSM sobre el dret
a l'autodeterminació
A. Sansó.- El darrer punt de l'ordre del dia de la sessió extraordinària del ple municipal que es celebrarà avui divendres és el de la moció
del grup municipal PSM sobre el
dret d'autodeterminació del nostre
poble. Aquesta moció que el PSM
està presentant a tots els municipis
de Mallorca ha creat una gran expectació entre la població. A Manacor la moció havia d'esser debatuda
en el darrer plenari, però les llargues intervencions en la resta de
punts no permeteren que se podés
arribar a debabre. Per això, aquest i
els altres punts de l'ordre del dia del
passat plenari, que no varen poder
ser resolts, componen, juntament a
alguns de nous, els temes de la
sessió d'avui.
Entre tots ells cal destacar el primer, la proposta d'Urbanisme de
començar la redacció del nou avanç
del PGOU de Manacor. Després hi
va el dictamen que desestima el recurs de reposició interposat per la
mercantil «Servigrup S.A.» contra
l'acord d'adjudicar el servei de neteja dels edificis municipals a l'empresa «Econar Serveis Generals
eleva la proposta d'augmentar en
un 6% les tarifes d'abastiment i sanejament d'aigua potable del nucli
urbà de Manacor. Serveis Generals
també vol contractar temporalment
un inspector de serveis generals.
Així mateix proposa traspassar la
partida de 3 milions de pessetes,
que fins ara es pagaven a Sant Llorenç per depurar les aigües brutes
de s'Illot, Porto Cristo i Cala Morlanda a la seva estació, a l'empresa
Aigües Son Tovell perquè les depuri a l'estació de Porto Cristo. Un darrer punt és el de la creació d'una
plaça d'auxiliar administratiu. Tots
els punts, a excepció feta de la
moció del PSM, són presentats per
l'equip de govern, per la qual cosa
és d'esperar que siguin aprovats
per la majoria municipal.

La sessió extraordinària tendrà lloc avui, divendres dia onze, a les 12 del migdia.

Ultimas
novedades
OTOIS1' 0
INVIERNO

Anuncia l'inici de les obres de l'hospital

BARTOMEU ROSSELLÓ
«El PP és una pinya darrera En Gabriel Bosch»
Bartomeu Rosselló Ramonell, metge manacorí,
és el vice-president de la Junta Local del PP, des
de fa poques setmanes. Creu que el partit, després
de la mort de Gabriel Homar, està més unit que

Bartomeu Rosselló és afiliat del
Partit Popular des del primer moment de la democràcia espanyola,
l'any 1976. Ha donat suport al partit, des de sempre, però no ha estat
a la primera fila fins les passades
eleccions de maig, quan es presentà per diputat del Parlament Balear,
encara que a un lloc de difícil entra'i da. Darrerament s'ha significat,
també, per anar a la candidatura de
Miquel Llull, a l'elecció de la junta
local del PP a Manacor. Una candi-

mai i que el que s'ha de fer és continuar amb l'obra
començada i que ha de convertir Manacor en una
capital de comarca digna.

datura que, segons el doctor Rosselló, aglutinava totes les tendències del partit i que fou acceptada
per una majoria absoluta abrumadora.

-Començarem per un tema
d'actualitat: pel buit que deixa
Gabriel Homar dins el vostre partit. ¿Difícil substituir un home
d'aquestes característiques?
-Efectivament, molt difícil. Gabriel
Homar tenia una personalitat que

poc a poc havia anat agafant força
dins el partit i s'havia convertit en
eix del PP a Manacor. Hi ha que dir,
però, que tenim l'avantatge de què
la política municipal del PP estava
dissenyada per Gabriel Homar que
des de feia temps en tenia totes les
coordenades ben definides i l'únic
que ha de fer ara Gabriel Bosch, és
desenrotllar aquestes coordenades
tal com havia previst el seu antecesor. l per això compta amb tot el suport del partit, que s'ha convertit en

admetre altre possibilitat.

«Tots teníem clar que el
successor de Gabriel
Homar era Gabriel
Bosch»
una pinya darrera Gabriel Bosch.

-Dins aquestes coordenades,
quins són els punts més importants?
-Sense dubte, la construcció de
l'Hospital comarcal, —que tenim
motius per pensar que va molt en
sèrio i que ben aviat es col.locarà la
primera pedra— i començada
aquesta obra, envestir el Passeig
Ferrocarril i les vies de circumval.lació de Manacor. D'aquesta
manera es realitzaria la infraestructura bàsica que Manacor necessita i
què és tan important que una vegada estigui acabada ningú ja no
podrà aturar la conversió de Manacor en la capital natural de tota la
comarca de Llevant.

-La figura de Gabriel Bosch no
té a nivell popular el carisma de
Gabriel Homar. ha hagut unanimitat a l'hora de designar-lo el
successor?
-Dins el PP no se va considerar
altre possibilitat que la successió
del número ú pel número dos; el
nostre partit ho va tenir molt clar
des del primer moment: en Biel
Bosch duia vuit anys dins l'Ajuntament, però vuit anys darrera En Gabriel Homar. Tots creim què és la
persona indicada per desenvolupar
el programa dissenyat per Gabriel
Homar i no se va qüestionar a cap
moment la seva persona ni es va

-Se diu que Homar era l'home
que donava cohesió a totes les
possibles tendències existents
dins el partit. 4S'haurà perduda
la unió existent abans?
-Més aviat crec que és a l'enrevés. El partit no havia estat mai tan
unit com a aquests moments. No hi
ha fisures ni punts de vista enfrontats; som una pinya darrera En Gabriel Bosch i no hi ha cap intent de
cisma; som un partit fort i estructurat amb una fortalesa que permet
entreveure un bon futur, sense problemes interns ni disensions.
-Aixó et fa pensar que el PP té
el poder municipal a Manacor assegurat per molts d'anys?
-Vist l'electorat sociològic de Manacor, crec que sí i molt més si som
capaços de desenrotllar el programa que està en marxa i que pot fer
canviar la fesomia de Manacor. Així
les coses, no crec que poguem perdre unes eleccions a curt plaç. És
evident que l'electorat, des de les
primeres eleccions democratiques,
és clarament conservador a Manacor. l si, com deia abans, duim a
terme una bona tasca durant
aquests quatre anys, crec que es
poden superar els resultats de les
passades eleccions.
Crec que s'està donant un fenómen curiós: el vot, com més informat està relector, més ha anat al
PP i com menys informat, el PSOE.
Els temes s'han anat invertint:
abans el vot rural era conservador i
ara és socialista, mentre que el vot
urbà s'està decantant pel PP.
.

-Aquesta tendència es dóna a
nivell nacional?
-Sí, perquè aquesta inversió de

«Potser la legalització
del consum de droga
acabàs amb la curva
ascendent actual»
termes rural/urbà va en favor del
Partit Popular. Crec que és previsible un gran acostament en número
de vots entre els dos partits majoritaris a les properes generals. Segons un estudi de la Universitat
Complutense, el 60 per cent dels
seus membres votà al PP. Crec que
aquest canvi s'ha de tenir molt en
compte a partir d'ara.

-Què li manca al PP per convertir-se, a nivell nacional, en la primera força política?
-Jo no crec que li manqui res.
Crec que si a les pròximes eleccions hi hagués una entesa entre el
PP i les forces nacionalistes de dretes, seria suficient per tenir una majoria absoluta. L'important és aglutinar aquestes forces de dretes i firmar acords amb aquests partits nacionalistes.
-Un tema que està d'actualitat
és el de la droga i el de la lluita
de barris sencers de ciutadans
contra els drogaadictes i traficants. ¿Quina és la teva opinió,
com a polític i com a metge?
-El que està passant és molt
greu. El ciutadà té un sentiment
d'impotència davant la seguretal
ciutadana, desconfia del govern i
cerca vies alternatives per a la seva
supervivència. El que està peassant
a Barcelona i València fa feredat, ja
que els ciutadans s'estan prenint la

CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO
CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS
EDA

TEL. 84 43 39
PLAÇA DES CÓS, 8 - 3' (Frente parada autobuses) MANACOR

A,
justícia per la seva mà. Però s'ha
de dir qué és ben hora que el govern faci qualque cosa per a evitar
la degradació actual i la indefensió
total que senten molts de ciutadans.
Hi ha un buit ara mateix, dins una
legislació molt permissiva que
admet el consum de la droga, i és
molt possible que s'hagin d'acabar
prenint mesures importants per a
acabar amb aquest estat de coses.
-A vegades es parla de què una
de les possibles solucions seria
la legalització total de la droga...

-Aquest tema és espinós, perquè
la droga està provocant l'augment
progressiu de la inseguretat ciutadana, al marge del consum que ja
és greu en sí mateix. Davant la situació actual, en la que sembla no
haver-hi voluntat política definida
d'aturar-la, potser molt bé que si se
legalitzàs s'aturàs progressivament
la inseguretat i amb el temps, potser fins i tot el consum. El que està
clar és que amb la legalització es
rompria la curva actual. Si seguim
així, sembla no haver-hi altra solució que aquesta.
,

-Abans has parlat de l'Hospital

de Manacor. ¿Quan creus que es
posarà en marxa? ,Tens notícies
recents?

-Del darrer viatge realitzat pel
President Cariellas a Madrid es
desprén que a principis d'any es començarà l'Hospital, quasi amb tota
seguretat. I no només això, sinó
que dins aquesta legislatura es cediran les competències de Sanitat,
Educació i Obres Públiques. Amb
aquestes transferències ja fetes,
pens que el ciutadà manacorí tendrà unes cotes de benestar social
que poden ser les més elevades de
tota Mallorca.
-Què és el més important perquè el futur hospital comarcal
funcioni bé i a gust dels seus
usuaris?

-Pens que tal com està dissenyat
ha de ser un hospital que funcionarà bé. És d'unes característiques de
mitjanes dimensions que permeten
la qualitat humana del servei mèdic
i hospitalari. Crec que tenim moltes
possibilitats de disfrutar d'un servei
mèdic de qualitat. És el disseny
ideal, el que millor pot funcionar
avui, lluny de les massificacions

dels hospitals gigants.
-Creu que l'ambulatori actual
satisfà les necessitats del ciutadà?

-L'ambulatori, com a centre de
medicina primària cobreix perfectament les necessitats dels manacorins. Però s'ha de dir que mentres
ens falta l'hospital, a vegades molestam l'usuari amb desplaçaments
molests i innecessaris a Palma.
Crec, sincerament, que tenim una
medicina d'atenció primària de gran
qualitat. Potser sigui la millor de
Mallorca.
-T'has plantejat qualque vegada dedicar-te més activament a la
política o presentar-te com a regidor de Manacor?

-No. Com a metge tenc una clientela molt nombrosa i jo som feel a
aquesta clientela. Crec que la meva
tasca és donar suport al partit.
Crec, per altra banda, que faré una
tasca més important com a professional de la medicina que com a polític; aquest és el millor servei que
puc fer a la societat.
Antoni Tugores
Fotos: Antoni Blau
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JUDO, KARATE,
FULL-CONTACT, AEROBIC...

SERVEI DE CAFETERIA-BAR, OBERTA A TOT EL PUBLIC

Aunque el Ayuntamiento seguirú teniendo la última palabra

Porto Cristo se independiza de Manacor a
través de una Junta Municipal de Distrito
Con el objeto de facilitar la participación
ciudadana en los asuntos locales y mejorar la
gestión municipal, el equipo de gobierno del
ayuntamiento de Manacor presenta, hoy viernes, al pleno de la corporación, una propues-

ta para que Porto Cristo cuente con una Junta
Municipal de Distrito. Esta Junta tendrá unas
funciones semejantes a las de los ayuntamientos y estarä integrada por un concejal de
Manacor y seis vecinos de Portocristo.

A. Sansó. El equipo de gobierno
del ayuntamiento de Manacor presenta, hoy viernes, una propuesta
al pleno de la corporación municipal
para dotar a Porto Cristo con un órgano territorial de gestión desconcentrada. Tal y como se explica en
las bases de este órgano, su objeto
es el de «facilitar la participación
ciudadana en los asuntos locales y
mejorar la gestión municipal». De
esta forma, la administración de los
asuntos municipales que afecten a
Porto Cristo seràn gestionados por
varios de los vecinos de la misma
localidad, si bien el ayuntamiento
de Manacor seguirà teniendo la última palabra. A pesar de ello, las
funciones que se confieren a esta
Junta Municipal de Distrito son muy
semejantes a las de los ayuntamientos. En términos generales, el
reglamento especifica que «la junta
podrà proponer al Ayuntamiento la
realización de toda clase de actividades y la prestación de cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal de
Porto Cristo, y administrarà y conservarà el patrimonio municipal en
la mencionada localidad».
-

La Junta Municipal de Distrito estarà integrada por un presidente y
seis vocales. El presidente serà elegido, de entre los concejales del
ayuntamiento de Manacor, por los
miembros de la comisión de gobierno. Los vocales, en cambio, seràn
nombrados por el pleno de la corporación, de entre los vecinos de
Porto Cristo. Los nombres de las
personas que ocuparàn estos cargos todavía no se han dado a conoCer, si bien con toda probabilidad el
presidente serà el actual delegado

Antoni Vives y Bartomeu Mascaró, dos de los probables integrantes de la Junta
Municipal de Distrito de Portocristo.

de Porto Cristo, Antoni Vives, y
como vocales son probables candidatos el ex delegado de Porto Cristo, Baistemeu Mascaró, el propietario del bar Tanit, Mateo Mas, y el
secretario de la Asociación de Vecinos y regidor del ayuntamiento de
Manacor, Jaume Brunet.

La Junta se reunirà en sesión ordinaria una vez cada tres meses y
en cada ocasión que lo estime
oportuno su presidente. Cabe destacar que estas sesiones seràn publicas, al igual que ocurre con las
sesiones del pleno de las corporaciones municipales.

Les classes es fan a una casa del carrer Pere Llull

Discrepàncies entre l'Ajuntament i el
Patronat de l'Escola de Mallorquí
han començat les classes aquesta
mateixa setmana, a una casa que
tenen situada al carrer Pere Llull.
Per inaugurar el nou curs, el proper divendres, dia 25 d'octubre es
farà una acte oficial al Teatre Municipal amb el corresponent repartiment de diplomes, a més de la pre-

sència de Bartomeu Fiol, President
de l'Obra Cultural Balear que realitzarà una conferència sobre -Europa i els Països Catalans». Seguidament hi haurà l'actuació de la coral
musical «Estudi Vocal» i l'actuació
de la secció de ball de l'Escola Municipal.

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
24Tit
ATENCION NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8
MANACOR

Cristòfol Pastor, delegat de cultura de
l'Ajuntament de Manacor.

(M. Ferrer) Una de les polèmiques que ha començat aquests dies
ha estat la de l'Ajuntament de Manacor amb el Patronat de l'Escola
de Mallorquí.
A la darrera reunió de la Comissió de Cultura, presidida per Cristòfol Pastor, es varen rebutjar les propostes presentades per la direcció
de l'escola que havia presentat per
la seva corresponent aprovació i
presentació al plenari. Les citades
esmenes es refereixen a la mateixa
formació del Patronat per aquests
quatre anys així com el seu reglament. Però els components de la
Delegació de cultura pareixen no
estar molt d'acord amb la citada formació, que hauria de representar a
tots els col.lectius existents en
aquests moments a Manacor.
La Delegació de Cultura i Normalització Lingüística de l'Ajuntament
va decidir presentar una nova proposta amb la corresponent designació de tots els components del Patronat. Aquesta postura de l'Ajuntament ha provocat el natural malestar entre els professors i alumnat de
l'escola, que malgrat la situació,
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EL JUDO: TU DEPORTE

LA U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte mas aconsejable para nifios - as hasta 14 ahos.
GIMNAS;1; RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PAPA IMPARTIR ENSENANZA Y OTOK;AR GRAIDS
— HORARIO

Martes y Jueves

OFERTA INICIO DE TEMPORADA

Infanti/es hasta 8 aiirls de 630 a 730 tarde
Infanti/es de 9 a 14 afins de 730 a 830 tarde
Mas de 15 an'os y aduItos de 830 a 10 noche

Matricula gratis y lb% de do.
en la compra de! Kimo c1
,
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DIRECPON: Pep MasceeP- (3. Dan. ISI~Macional Ue JuO) • Tel. pan. 55 29 93
Sin hingún compromiso tienes
do .z clases a prueba
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Protagcmistes

•

Antoni Vives, regidor i
actual Delegat de
l'Ajuntament a Porto
Cristo que serà
anomenat, avui
divendres en el ple
extraordinari, com a
President de la Junta
Municipal de Porto
Cristo.

Mateu Mas, conegut
industrial hosteler i
ex-President del Porto
Cristo, que amb un
grup de barcelonistes
ha format la penya
barcelonina «Miquel
Àngel Nadal».

Rafel Perelló, baix del
grup «Manacor
jazz-oil» que amb els
altres components
actuaran, aquest
divendres, al Bar
Quatre a les 11 del
vespre.

Mateu Cortès, que
juntament amb Pere
Serra, i amb l'ajuda de
les APAS posaran en
marxa la pròxima
setmana la promoció
de Bàsquet 91-92 a les
escoles de Manacor.

INMOBILIARIA GOMI1A

Lire
ATENCIÓN

Magnfficos pisos de protección oficial.
Entrega principio de 1992 desde 7 millones con el 75 clo de
interés a pagar en 15 afios.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLémenos al Tel. 84 32 10

Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comerciales para venta.

MAGNIFICA OCASIóN
PISO 4 dormitorios, salón con chimenea, cocina
amueblada, lavanderfa, 2 barios, 2 cuartos trasteros, una
plaza de garage en propiedad y terraza.
En el mejor barrio de Manacor.
Buen precio.

CAMBIARIA BUEN PISO EN MANACOR
POR RÚSTICA

CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros mas de veinte atios de
experiencia en el sector
VISITENOS 0 LLÃMENOS:
De lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
C/. Amargura, 14, Y Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 MANACOR
-

C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA

Un pas de vianants, on és la senyal?
En moltes d'ocasions els manacorins haurem circulat, ja sia com a
vianants o en qualque vehicle, per
l'avinguda del Torrent. Just al final,
quan arribam a la plaça des Mercat
es troba un pas de peatons que
molts de noltros ja sabem. Però el
que hem de pensar és, com ho sabran els visitants que circulin per la
mateixa?. No serà lamentablement,
per la senyal que ho indica pots
metres abans, ja que aqueix, careix
de visibilitat. A la fotografia la
podem veure tapada pels arbrers
que sembraren a la mateixa avinguda que fa la seva col.locació inútila.
S'haurien per tant de prende mesures per instalar-lo a un altre lloc i
evitar si es possible desgràcies majors.
Foto: Antoni Blau

Ifiajes

((5,AGENciA»

SA BASSA, 5 - B

ANKAIRE

IF'LJ ENITEIYT
Valle de Aran y Lourdes
Galicia al completo
Andorra

33.900 pts.
35.900 pts.
18.750 pts.

VIAJES MONTEBLANCO
Sol, 11
Tel. 58 66 61. CALA MILLOR

ANII-TS
66.500 pts.
49.500 pts.
41.500 pts.

Viena
Venecia
Roma
Y... muchos mas

ESTAMBUL

EGIPTO

i c5 1 1

racto
•=1.2. I 24- al 2 7 Oct LJ brcr
•4-9_500 rotEs_

-

LUJO

-

CANARIAS
Tenerife 5 días
8 días
Las Palmas/Tenerife (12 días)

28.000.34.100.43.300.-

TUNEZ
1 semana descle
Hotel pensión completa

Avión

53.800.-

8 días (Crucero 3 nts) desde
11 días (crucero 4 nts.) desde
12 días (crucero 4 nts.) desde
15 días (crucero 4 nts.) desde

125.900.135.900.137.900.158.400.-

THAILANDIA
Bangkok, 9 días
Bangkok y Pukmet, 9 días
Norte Thailandia, 9 días
Toda Thailandia, 16 días

99.900.160.200.158.900.202.600.-

VACACIONES TERCERA EDAD
Hemos sido nombrados agencia oficial autorizada para la venta de los programa para la venta de
los programas Inserso 15 días de pensión completa por 19.650 pts_
Destinos: Torremolinos, Salou, La Manga, Petiíscola. Reserve ya su plaza. Confirmación inmediata
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El sistema se implantaM en Manacor a partir del dia 21 de octubre

El nuevo DNI se entregarã con cita previa
M.Antonia Llodra.- A partir del
próximo día 21 de octubre se podrén obtener en las oficinas de la
Comisaria Nacional de la Policia de
Manacor, los nuevos documentos
de identidad. Por el momento y
hasta la fecha indicada, no se renovarén ni se efectuarén de nuevos,
por lo que las oficinas permanecerén tan sólo abiertas para la obtención de los impresos que tendrén
que utilizarse con el nuevo sistema.
Con este sistema se pretende
ofrecer al ciudadano una fécil tramitación del mismo, comodidad y evitar a la vez, las largas colas de espera que se registraban diariamente en las oficinas de la policia.
Para renovar o solicitar por primera vez el nuevo DNI, los ciudadanos deberén comprar unos impresos en las mismas oficinas de la
policía o en un estanco y enviarlos
por correo a la policía. Estos impresos consisten en una hoja de datos
a rellenar y un sobre para enviarlos
por correo, en donde deberén incluir una fotocopia del documento
antiguo caducado o, si es para solicitarlo por primera vez, una partida
de nacimiento expedida sólo con
ese objeto. Al cabo de 15 dias, el
solicitante deberé Ilamar por teléfono a la oficina a donde ha enviado
el sobre,y concertar día y hora de
visita. Cuando acuda deberé llevar
una fotografía en color sobre fondo
blanco. Una vez efectuado todo
éste trémite se enviaré al solicitante
en unos 15 dias, el nuevo DNI por
correo certificado a su domicilio.
Medidas de seguridad del
nuevo DNI
Los nuevos documentos nacional
de identidad han sido elaborados
con unas medidas de seguridad extremas, puesto que poseeran una
marca de agua, hilo de seguridad,
fibrillas luminiscentes, tinta invisible,
fondos de seguridad, impresión codificada, relieve en el pléstico y grabado del número con laser.

UN DNI MA

Marca de agua.
Hilo de
seguridad.

Número grabado
con lúser.
Relieve en el
pldstico.

PEOUENO Y MAS SEGURO

Documento
muy dificil de
falsificar.

Fondos de
seguridad.
Impresión
codificada.

No figuran las
huellas digitales,
profesión ni
estado civil

Fibrillas
luminiscentes.
Tinta invisible.

El nuevo carnet contarà con sistemas de seguridad extremas.

Otro de los cambios que se introduciré es el relativo a la fotografía.
Todas deberén ser tomadas desde
un éngulo en particular, y los fotógrafos deberén seguir las directrices que se innpartan.

No mas colas
Con la implantación de este
nuevo sistema se evitarén uno de
los problemas més cotidiados que
podian apreciarse en la céntrica
calle Pio XII, justo donde esté situada la Comisaria Nacional de la Poli-

cia. Unos problemas basados en
las largas colas de espera, que incluso a las siete de la mafiana se
iniciaban para coger cuanto antes
el número (a las nueve de la mafiana), que serviria posteriormente y
en algunos casos sobre el mediodía, entregar los respectivos documentos en la oficina para renovar el
DNI o solicitarlo por primera vez.
Estas largas colas han provocado
a la vez que muchos ciudadanos
prefieran no renovarse el carnet y
esperar para si en alguna temporada la demanda disminuyera.

A la foto es pc; veure l'estat actual; més reduit, l'estat de Na Camella el gener
passat

Fou dirigida per l enginyer agrícola Jaume Galmés

La poda dels arbres de Na Camel•la, tot un encert
Han passat quasi nou mesos des
de que l'enginyer agrícola Jaume
Galmés emprengués l'esvellada
dels arbres del passeig de Na
Camella, mitjançant els jardiners
de Can Noi. La poda, que a un primer moment semblava excessiva,
ha demostrat que els arbres d'aquesta alameda no tenen més mal
que la manca d'atenció. A aquests
mesos de tardor mostren tota una
esplendorosa realitat.
Dia 21 de gener d'enguany, començava la tasca de la posa dels
arbres. En Jaume Galmés de Rotana, en contra de les veus apocalíptiques que pronosticaven que els
arbres de Na Camel•la estaven tocats de mort i que no tenien durada,
volgué demostrar que els arbres no
tenien altre mal que la manca d'atenció i haver sofert esporgades

sense sentit.
La realitat és que la prova ha sortit molt bé i ara, el Passeig Antoni
Maura mostra una realitat molt distinta a la de fa uns mesos i a la de
fa un any. Els arbres han respost
adequadament en la seva totalitat i
les branques i les fulles han envestit amb més força que mai.
Si aquesta prova sortia bé, com
ha succeït, Jaume Galmés pretenia
fer una esporgada més profunda un
any després —l'any que ve— per
donar a la soca tota la força que ha
de mester, i que perdia fins ara en
benefici del brancam, que creixia incontroladament fins a esqueixar-se
en ocasions. Ara es veu com l'arbre
ha respost favorablement i això fa
pensar que no només no tenen cap
perill imminent, sinó que ben aviat
gaudiran de la salut que mancava

fins fa ben poc.
S'ha de dir que la poda ha anat
acompanyada, durant aquests
mesos, de l'abonament necessari.
Tot això permet l'aspecte actual,
extraordinari que decanta qualsevol
teoria d'eliminació i substitució d'aquests arbres que estaven en entredit tan sols a deu mesos.
Manca saber, ara, si el responsable actual de Serveis Generals continuarà amb l'assessorament d'un
tecnic qualificat, com En Jaume
Galmés, o s'emprendran noves accions en un altre sentit o seria
una llàstima— s'abandonarà aquest
passeig manacorí a la seva sort i a
l'abandó de l'element que li dona
color i vida: l'arbre.
Fotos: Antoni Blau

Antoni Sureda exposarà pròximament el nou projecte a lequip de govern

L'Ajuntament estudia la possibilitat de desbloquejar
les llicències d'obres de la illeta Joan Lliteres

M.Antdnia Llodrà.- La Delegació
d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Manacor, presidida per Antoni Sureda, estudia en aquests moments
la possibilitat de desbloquejar les llicències d'obres de la illeta Joan Lliteres. El projecte que pretén du endavant el Delegat d'Urbanisme reflexaria la construcció d'una zona
verda a l'interior de la illeta, expropiant o cedint uns set mil metres de
terrenys que equivalen als corrals
de les vivendes situades a aquesta

illeta, amb la possibilitat després de
que qualque empresa construesqui
locals comercials al seu interior.
Aquest nou projecte serà exposat
pròximament per Antoni Sureda al
seu equip de govern, per tal d'escollir el més prest possible la solució,
fent-ho també al públic a una reunió
que convocarà per tots els manacorins interessats i especialments pels
veïns afectats.
Amb aquesta nova alternativa es

er tramueiay

desviaria el projecte que l'anterior
equip de govern, conegut per Pacte
de Progrés, tenia respecte a l'aprofitament públic del centre de la ciutat. Aquest projecte, polèmic des de
passades legislatures per existir un
sol projecte per tota la illeta, i on els
veïns no hi podien realitzar cap
tipus d'obres i reformes en els comerços i vivendes, podria modificarse per tant, si els membres de l'actual Consistori es definissin a favor
del nou estudi.

L'Ajuntament estudia en aquests
moments negociar amb els 150 propietaris, per tal d'aixecar la suspensió de les llicències d'obres i que
com a contrapartida es pugui realitzar un projecte efectiu i ben definit
pel centre de Manacor, com és per
exemple la construcció d'una zona
verda a l'interior de la illeta i que actualment són corrals i patis.

Zona verda
El nou estudi que està realitzant
en aquests moments el delegat

tament es faria amb tres o quatre
vivendes, una a cada carrer de la
illeta, per construir aparcaments i
que a la vegada seria l'entrada cap
al nou recinte públic.

«La illeta Joan LLiteres
necessita un projecte ben
definit i urgent»
Segons Antoni Sureda, «la illeta
Joan LLiteres necessita un projecte
ben definit per les seves característiques i urgent, ja que fa massa
temps que es parla de la millora del

centre de Manacor...». Sureda afegí
a més que «no es descarta la possibilitat de construir el projecte ja
realitzat, però de totes maneres estudiarem a fons la nova idea i l'exposarem a tots els ve••ns. Hem de
pensar que fa pràcticament dotze
anys que els propietaris tenen bloquejada la llicència d'obra». Una
vegada que el delegat d'Urbanisme,
hagi presentat el nou estudi es començarien, si la idea fos aprovada,
les negociacions encara que s'ha
de tenir en conte «que hauríem de
modificar les Normes Subsidiàries».

DOJO MURATORE
C/ Sant Ramon, 30
Tels. 55 44 87 - 81 00 59
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d'Urbanisme, Antoni Sureda, reflexaria com hem dit abans, la construcció d'una zona verda d'uns set
mil metres quadrats on s'hi poguessin passejar i passar el seu temps
lliure tots els ciutadans de Manacor.
Per dur endavant aquest ambiciós
projecte s'haurien de modificar per
complet les Normes Subsidiàries, i
negociar l'expropiació amb els cent
cinquanta veïns.
Els set mil metres quadrats on es
construiria la zona verda corresponen actualment a patis i corrals que
possiblement no serien expropiats
per complet. Per altra banda l'Ajun-

- El Tatami més gran de les Illes
- El professorat més ben titolat de Manacor
(Ponç Gelabert, CN 4 Dan, Entrenador Nacional)
- Sistema d'ensenyament desenrotllat al llarg de 17 anys
- Vestidors amb calefacció central.
- Tres torns de Judo Infantil, un de Juvenil i un d'Adults.

La festa començarà a partir de les quatre i mitja del capvespre

Demà s'inaugurarà la plaça Cardenal Pou

La nova plaça conta dóna una imatge mott més alegre que abans.

A. Llodra
Per demà dissabte a partir de les
quatre i mitja del capvespre, s'ha
previst l'acte d'inauguració de la
plaça Cardenal Pou. Aquesta plaça
era conceguda abans per el »Cars»
i presentava una imatge molt deplorable per la ciutat de Manacor. Avui
i després de les remodelacions realitzades a la mateixa es pot dir que
la millora ha estat efectiva on hi podran anar, a passar el seu temps
lliure, des de els al.lots fins a les
persones majors que els agrada
seure una estona visualitzan l'ambient de Manacor.
La festa prevista per demà dissabte, començarà amb un parell de

carreres a les quals hi podran prendre part tots els interessats; en primer lloc una carrra per la plaça dels
«Vagos» que l'aguantin. Seguidament una carrera a peu d'al.lots de
6 a 11 anvs i una de 12 a 15 anys.
Després es podrà participar a la carrera de sacs organitzada pel mateix capvespre. A més hi haurà una
carrera per gent que vulgui riure i
passar-ho bé, de 0 a 100 anys amb
una cullera. Finalment es realitzaran les carreres pels homes de la
barriada i la gran marathó de 8 quilòmetres, estil circuït pel poble.
La inauguració oficial d'aquesta
nova plaça es farà a les vuit del
vespre, amb la tallada de la cinta

per part del representant de l'Ajuntament. Per clausurar l'acte, es donarà un vi espanyol a tots els assitents i seguidament hi haurà ball de
bot.
Tots aquets actes han estat organitzats per l'Associació de veïns de
Crist Rei i la U.D.Barracar i patrocinat per l'Ajuntament de Manacor.
De la plaça cal destacar que pareix una obra ben feta que aconseguirà que tot el poble de Manacor
pugui disfrutar d'ella, però sobretot
els nin més petits que podràn disfrutar amb els jocs infantils que l'Ajuntament de Manacor hi ha
col.locat i que s'han adquirit per un
cost de 300 mil pessetes.

MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA

Les revisions es realitzaran a la Mútua Balear

Es crea el Servei de Prevenció contra el càncer
(M. Ferrer)L'Associació Espanyola
contra el càncer a possat en marxa
a Manacor el Servei de Prevenció
contra el càncer amb la finalitat de
fer una sèrie de revisions ginecològiques i mamàries per a les dones.
A partir del proper dimecres, dia
16 d'octubre un grup de ginecólecs
es desplaçaran a Manacor des de
Ciutat per realitzar aquestes revisions que són tan importants per la
dona i que poden prevenir un futur
càncer. Les revisions es duran a
terme a la Mútua Balear que ha
col.laborat amb l'Associació contra
el cancer deixant-los el local per les
revisions. Aquesta iniciativa es va
fer primerament a Inca, lloc on funciona des de fa estona amb molt
bons resultats.
Totes les dones interessades
amb les citades revisions poden telefonar als números 23 01 49 i 23
02 46 de 9 a 2 del mig dia i, de di-

A la Plaça Rector Rubí es troba la Mútua Balear, lloc on es faran les revisions
ginecològiques.

Iluns a divendres. Malgrat que encara no s'hagui fet molta de publicitat anunciant aquest nou servei, per
altra banda tan important i necessàri, ja han estat moltes les dones que

han demanat hora a l'Associació
Espanyola contra el càncer. S'ha de
resaltar que es tracta d'un servei totalment gratuit d'aquesta la Junta
Provincial de Balears.

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.

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

Encarregat de les instalacions de lSquashbol

PEP ABRINES
«El millor client és la persona que viu
l'ambient del Club i l'hi agrada fer deport»
L'Squashbol és un club d'esports prou conegut
per tots els manacorins. Aquí es poden practicar
nombroses activitats com la gimnàstica rítmica, de
musculació, de manteniment... sempre amb l'aguait del qualque professor titulat que es fa càrrec
dels esportistes. Les instalacions conten a més
amb sala de massatge, sauna, jacuzzi, bany turc,

-Pep, quines eren les teves primeres pretencions per aquest
club des de que agafares el càrrec?
-El que pretenim es oferir al client
la possibilitat de practicar múltiples
esports en les millors qualitats.
Volem que sigui un lloc on la gent
pugui venir amb els seus fills i ambdós practicar qualque modalitat esportiva. Per tot això contam amb
materials de gran qualitat com per
exemple la maquinària del gimnàs,
solarium, etc.
-Amb quina seguretat partireu
de que a Manacor agradaria la
idea de contar amb un Club d'esports d'aquestes dimensions?
-Quan s'obriren les instalacions
s'havia ideat per tenir clients de la
«get-set» de Manacor. Per tot això
els preus eren molt elevats. Més
endavant decidirem que a la resta
de manacorins també els agradaria
venir a practicar qualque esport, per
el que, posarem un preu asequible
per a tothom. La darrera modificació que hem feta ha estat la de
posar un únic preu per a tots i que a
la vegada puguin fer ús de qualsevol modalitat.
-Quines són les modalitats que
heu introdu:it per aquesta nova
((;), temporada?
-Karate, judo, aerobic i kung-fu.
-Quins són els professors que
es fan càrrec?
-Na Bel Aguilar amb la natació,

piscina... on qualsevol interessat pot anar-hi amb
un preu molt assequible. La direcció d'aquest Club
d'esport és des de el passat més de maig, a càrrec
de Pep Abrines qui amb un treball molt efectiu dirigit especialment cap al client, es mostra satisfet
per la resposta dels esportistes manacorins.

Pep Abrines.

En Miquel Prats a la musculació,
Na Marga Lloguera, en gimnasi de
manteniment, dança i rítmica, En
Paco Azor (cinturó negre) en karate

i judo, Antoni Ramos (cinturó negre)
també en karate i jo, a l'squash.
Tots aquets professor conten amb
la titulació corresponent i treballen

El gimnàs de musculació conta amb màquines de gran qualitat on qualsevol
persona pot practicar-hi aquest esport.

Aquestes instalacions conten amb professors titulats que impertaixen diverses
matéries, una d'elles l'Squash.

molt a gust per oferir un bon servei
al client.
-Segons tenc entés manteniu
uns convenis amb alguns
col.legis de Manacor perque
facin ús de les intalacions, es
cert?
-Sí, establirem uns convenis amb
La Pureza i Simó Ballester per impartir-los classes de natació i
squash en hores lectives. Per el
moment l'activitat pareix que segueix a bon ritme i esperam que
s'animin.
-Com definiries al millor client?
-El millor client es sens dubte la
persona que viu l'ambient del Club i
l'hi agrada fer deport.
-Qué creus que cerca en general la gent que ve a l'Squashbol?
-Possiblement fer deport per
estar fisicament bé. Sortir dels problemes rutinaris i trobar-se en un
ambient de companyerisme agradable.
-Avui començau un interessant
torneig d'Squash, qui hi participa?
-Hi participen els diferents club
d'squash de l'illa. Cada equip està
representat per cinc persones, tres
individuals, un veterà i una dona.
-Qui són els representants de
l'Squashbol?
-En individual són en Miquel Rosselló, Tomeu Sureda i jo. El veterà
és en Miquel Gallego i la dona Na
Marilen Nadal.
M.Antónia Llodrà
Fotos: Antoni Blau

El seu objectiu: la solidaritat amb els pobles inidis i amb la seva lluita

El Col•lectiu Recerca, contra la celebració
del cinquè centenari del descobriment
(M. Ferrer).- Poc a poc, el nom
del Col-lectiu Recerca es va fent
més popular a Manacor, format per
un gran grup de gent jove, que té la
seu en el Casal de la Pau, intenten
ajudar a realitzar distintes activitats
amb la fi de millorar les condicions
actuals de vida.
Una de les preocupacions d'aquest col•lectiu, sorgit a Manacor fa
pocs mesos, és la celebració del
cinquè centenari del descobriment
d'Amèrica que es farà l'any que ve.
Com expliquen en un fullet, es tracta d'un petit manifest contra aquesta celebració ja que «A l'any 1992
es compleixen els 500 anys del denominat descobriment d'Amèrica,
que durant lustres se'ns ha ensenyat a mitificar, i que només es
produí pels interessos económics
dels conqueridors; les conseqüèn-

cies de la conquesta foren devastadores amb genocidis, etnocidis, sa-

etc.». «La situació actual dels pobles inidis empitjora de cada dia
més, la colonització interna, la pobresa i la marginació són un clar
exemple de nous models de conquesta. Els pobles i nacions indis
no tenen res que celebrar i això ho
assenyalen els seus representants».
Per tal de donar a conèixer
aquesta situació els dies 17 i 18
d'aquest mes es projectaran, a les
nou del vespre, el documental «El
burguer de la Selva» i la reconeguda pel•ícula «La misión», en el
local d'actes de «Sa Nostra» situat
en el carrer Olesa. També per
aquest motiu es té pevist celebrar el
concert de «Pa amb oli Nacional» el
dissabte, dia 12 d'octubre al Bar
«Catòlic. Tots aquests actes seran

queig, usurpació de les terres,

de caràcter gratuït.

Al local de Sa Nostra» es projectarà
«La Misión» els dies 17ï 18 d'aquest
mes

Pl• MOTRESA
AmeoCONCESIONARIO OFICIAL

NECESITAMOS
INSTALACIONES Y REPARACIONES
Cambios de Tensión de 125 a 220 v.
Antenas TV - Música
Porteros eléctricos
Tel. 84 36 47

mecffilico electricista
con experiencia,
posibilidades de promoción.
Absoluta reserva colocados.
TELS. 55 50 12 - 55 50 51 MANACOR

A lacte es nombraren a més quatre nous policies

Biel Bosch es presentà oficialment a la
plantilla de la Policia Municipal
A. Llodrà

El batle en el moment de coLlocar la placa al nou policia de Manacor.

Els quatre nous policies que pertanyen ja a la plantilla de Manacor havien
treballant en aquets darrers mesos com a auxiliars.

El nou batle de Manacor, Biel
Bosch, es presentà oficialment el
passat dimarts, a la plantilla de la
Policia Municipal de Manacor. A
l'acte hi assistiren a més de Biel
Bosch, un nombre molt representatiu de la plantilla i el delegat de la
Policia Local, Joan Miquel Sansó.
En primer lloc fou Biel Bosch qui
es dirigir a tots els policies, oferintlos la confiança per tal de que si
existís qualsevol tipus de problemes, es poguessen dirigir a ell mateix. Seguidament fou Joan Miquel
Sansó qui otorgà el mateix marge
de confiança establint-los una línea
a seguir, de cara a millorar els serveis pel poble de Manacor. Joan
Miquel anuncià també al mateix
acte, la seva satisfacció donat que,
des de fa un parell de mesos ha
estat en varies ocasions, felicitat
pels ciutadants de Manacor, pels
bons serveis que han realitzat alguns membres de la plantilla.
Una vegada que els dos representats de l'Ajuntament acabaren
amb l'acte de presentació, es donà
pas al nombrament dels quatre
nous policies, que fins a les hores,
havien realitzat els seus serveis
com a auxiliars. El nombrament es
dugué a terme amb la col.locació
de la placa per part del batle, Biel
Bosch, contant a més amb els
aplaudiments dels companys de
treball, donant-los així la benvinguda.
Fotos: Antoni Blau

ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS DES CONVENT - MANACOR
Es convoca a tots els socis de l'Associació de Veïnats des Convent a l'ASSAMBLE GENERAL
que tindrà lloc el proper dia 21 d'octubre a les 2030 hores en l a convocatòria i a les 21 hores en
segona, al Claustre de Sant Vicens, amb un únic punt de l'ORDRE DEL DIA.
*ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA.
Les candidatures es poden presentar al Local Social (Cafè Can Marit) de dia 7 a dia 18 d'octubre.
A Manacor, 30 de setembre de 1991
El President
Llorenç Morey i Juan

El próximo dia 12 de octubre

La Guardia Civil celebrath la fiesta de su
patrona
(M. Ferrer).- Con motivo de la
festividad de la Virgen del Pilar, el
cuerpo de la Guardia Civil celebraré
toda una serie de actos para homenajear a su patrona.
El próximo día 12 del presente
mes, la Guardia Civil de Manacor,
tiene previsto celebrar su fiesta patronal. A las doce del mediodía, tendré lugar una Santa Misa en la Iglesia de Cristo Rey, y acto seguido,
se ofreceré un vino espafiol en el
Acuartelamiento del Cuerpo, situado al lado de la carretera Palma Cala Ratjada. A estos actos, asistirén los representantes del Cuerpo
de la Guardia Civil, así como los representantes de la Policía Nacional
y Municipal y el Ayuntamiento de
Manacor.

En el cuartel de la Guardia Civil de Manacor se ofrecerà un vino espanol para
conmemorar el día de su patrona

Els assitents gaudiren d'una vetlada molt animada

La festa organitzada per Viatges Manacor,
tot un èxit

M.Antdnia Llodrà.- La plaça des
Mercat fou escenari el passat dissabte d'una gran festa organitzada
per Viatges Manacor. Una festa on
hi assistiren centenars de persones
que gaudiren d'una gran vetlada i
que a més de poder desgustar les
exquisites orellades i beure sangría,
pogueren participar de ple en el ball
de bot que dirigir molt eficazment
l'Agrupació de Sa Torre.
Després hi hagué a més per tots
els aficionats als «tangos, cha-chacha, pasodobles, vals vianés, etc»,
un animat ball de saló, on hi participaren tots els membres del nou
Club d'amics de ball de saló.
Resumint dons la festa, es pot dir
que fou tot un èxit ja que les persones que hi assitiren a més de mostrar-se molt alegres participaven de
ple tant en el ball de bot com en el
ball de saló.

DESAFIAMOS
AL
TIEMPO

SÃn BADOS
ABIERTO
Entrada 1.000 pts con consumición

Sucescos
Estaba instalada en la calle Carril

Las estafas de la bruja Madoca
A casi quince millones de pesetas asciende el montante de lo estafado a varias familias de Mallorca. Especialmente las estafas se han Ilevado a cabo en
Manacor, Palma, Ciutadella, Maó y Can
Picafort, en donde se había instalado
agencias de esta especie de brujería a
base de tirar las cartas al estilo brasilefío y africano. La astrología era la base
que usaban estos avispados sacerdotistas en cuyas manos o redes caían incautos de toda la Isla. De Manacor,
aunque no se han dado nombres, se
supone que hay dos o tres docenas de
personas que han sido víctimas de la
bruja DONAROSA.

Empezó en Menorca
Las primeras denuncias contra estas
personas que formaban los grupos tiradores de cartas, empezaron a darse en
la isla hermana. Posteriormente en
Palma, en Can Picafort y Manacor se
han destapado las actividades criminales de estas sacerdotistas del cuento,
de la tarotmacia, del engarlo y de la estafa. La red de casas organizadas ha
durado dos meses siendo en Manacor
en la calle Carril n° 28 en donde fueron
detenidos por la Policía Olga de 41
arlos y Orlando de 45. A partir de esta
detención fue ràpido el deshacer la madeja.
No se deben asombrar nuestros lectores de que la cosa se haya Ilevado
tan sigilosamente. A pesar de que ha
sido un notición que adelantaba la
prensa provincial el pasado martes, hay
mucha gente en Manacor que sabía de
esta actividad en que la gente que
acude a ella o es tonta o se deja engaríar muy fàcilmente. Uno de los casos
nrís sonados es el de un hombre con
una fuerte depresión Ilegó a pagar un
total de siete visitas a la «medium» desembolsando hasta ciento cincuenta mil
pesetas. Al pobre hombre le metieron
en la cabeza que sus males eran a
causa del dinero que tenía y que lo
mejor para el enfermo es que entregase todo el dinero que tenía a la organización Madoca. El hombre Ilegó a llevar
a la consulta hasta un millón de pesetas que la bruja de turno esparció por el
suelo para el conjuro y que ya nunca
regresó, el dinero, a la cuenta del desafortunado.
Olga y Orlando que actuaban en la
calle Carril 28 de Manacor al darse
cuenta que la Policía andaba tras de
ellos se dieron a la fuga siendo detenico
cdos en Palma. En Manacor actuaban
ce
§con el nombre de estudio Dona Rosa y
<I) aunque no se pueden dar nombres se
Nsabe que en Manacor, Porto Cristo y
.

Cala Millor han sido desplumadas unas
cuantas personas.

Otro aspecto
Comentando este suceso con un
amigo sería este el que nos comentaría
el problema sufrido en su propia casa
en donde un hijo de quince afíos estaba
siendo desviado de las costumbres familiares sin poder saber los motivos
hasta que apurando al hijo supo que
éste asistía a sesiones de cartas, lugares en que en muchas ocasiones copan
la mente de adolescentes hasta el
punto del enfrentamiento entre padres
e hijos.
En Manacor son harto conocidas actividades de personas que tiran las cartas y mientras no pasen de ahí nada
puede peligrar. Cuidado el día que la
gente joven se empieza a meter en la
cabeza vaticinios, desgracias y hasta
futorologías muy especiales. Nosotros
nos preguntamos ¿no será una manera
rris de sacar buenos dineros y enfermar a las personas?. Oue alguien nos
de la respuesta.
JUVENTUD DIVINO TESORO
La juventud se divierte hoy en día de
una manera muy especial. El último invento fue la pasada semana en la plaza
Ramón Llull. Una muchacha joven, nos
reservamos nombre y apellidos, fue encadenada al poste del reloj publicitario
de Sa Nostra. La muchacha que se suponía que era una broma pasajera y de
escasa duración, fue mas bien penosa
pues fue abandonada a su suerte hasta
que se dió aviso a la Policía Local que
con la ayuda de un herrero de Can Tovell, se logró cortar la cadena que la
tenía sujeta al poste. La chica ya no
tenla ningunas ganas de broma y es de
suponer que sus padres si se enteran
del hecho habrthí de poner el caso en
manos de la Justicia pues a ningún
padre le gusta que una hija sea la risa
de los dernâs. Cuentan que la broma
empezó en un bar de la zona que los
mismos clientes se autodenominan «pijolandia».
COCHE INCENDIADO
Un turismo marca Renault 14 con
matrícula MA-9180-S que circulaba por
la carretera de Porto Cristo a Poto
Colom de improviso se incendió quedando totalmente inservible, contando
su conductor con el tiempo justo para
parar el turismo y salir del mismo.
Pedro Pulido Atienza, propietario del
coche, fue asistido por la Policía Local

que contaron con los bomberos del
Consell Insular aunque solamente pudieron ver como el coche quedaba reducido a la nada en escasos minutos.
PUEDE SER UN DROGATA
En el camino que conduce al depósito del agua en la zona de El Serralt,
que también conduce al Convento de
las Benedictinas, se dio un suceso un
tanto extrario que por estos pagos aún
no se había dado en muchas ocasiones. Resulta que una de las religiosas
del Monasterio se hallaba en el camino
de su convento cuando un joven de
edad aproximada a las veinte afíos la
amenazó y intimidó robàndole todo lo
que Ilevaba de valor. El caso ha sido
muy comentado por haber Ilegado la
delincuencia a este punto tan denigrante. No se descarta que el atracador sea
un drogadicto aunque por el momento
no ha sido localizado.
OTRA VEZ CAN MARIT
Uno ya ha perdido la cuenta de las
veces que los «chorizos» le han dado
el susto a los propietarios de Can Marit.
La pasada semana fue detenido por la
policia Local Francisco S.G. natural de
Felanitx con un historial de actividades
delictivas, solamente en Manacor ya
que desconocemos sus andanzas por
otras localidades, cuando se hallaba robando en el Bar de la Plaza del Convento. El atenuante que puede alegar
este Paco de la delincuencia es que es
adicto a las drogas fuertes lo que le
obliga a delinquir casi a diario para proveerse de la droga necesaria. Eran las
tres de la madrugada cuando el Paquirri fue sorprendido por los agentes del
Ayuntamiento después de haber producido rotura de una ventana por la que
se metió dentro del establecimiento.
Fue puesto a disposición de la Comisaría de Policía.
SE DIO A LA FUGA
La Guardia Civil y la Policía Local
prestaron asistencia al conductor del
vehículo PM-6173-BH que en la carretera de Porto Colom a Porto Cristo
volcó a causa de una maniobra falsa
realizada po otro vehículo que se dió a
la fuga. La calzada quedó interrumpida
siendo la policía Local la que reguló el
trãfico hasta la posterior llegada de la
Guardia Civil que Ilevó a cabo las diligencias. El vehículo sufrió dafíos muy
importantes.

Biel Bosch se muestra partidario en sustituir la multa de diez mil pesetas con una pastación personal

El alcalde de Manacor apoya el plan para
prevenir que los drogadictos actúen en público

M.Antonia Llodre.- El alcalde de
Manacor, Biel Bosch, apoyarà el
plan que Joan Fageda pretende llevar a cabo para prevenir que los
drogadictos actúen en público, aunque se muestra partidario, según
afirmó a esta redacción, de sustituir
la multa de diez mil pesetas con
una pastación personal.
El proyecto se trata de convertir
una ordenanza municipal para la
prohibición del consumo de drogas
en público, con lo que se permitiria
a la Policia Local actuar de esos
casos.
Según Biel Bosch, «en ningún
momento he sido partidario de no
colaborar con este plan, aunque si

Biel Bosch afirmó a esta redacción
que en ningún momento se ha
mostrado en contra del plan.

soy partidario de sustituir la multa
de diez mil pesetas por una pastación personal». El alcalde se referia
con ello a que «en la mayoría de
ocasiones los drogadictos no cuentan con dinero y los familiares estàn
ya sobrecargados, por lo que una
forma de introducirlos dentro de la
sociedad sería multarles, por definirlo de alguna forma, trabajando
dentro de los servicios sociales.
A nadie escapa que el drogadicto
difícilmente pagarà la multa, pero
es un camino para que los miembros de la Policia Local puedan actuar cuando se encuentren con
algún individuo que consume droga
en lugares públicos.

Antoni Piria serà lencarregat de dur-los a terme.

Cursos de cuina en el Centre Social i Aules
de Tercera Edat
(M. Ferrer) A partir del proper
mes de novembre, el Centre Social
i les Aules de la Tercera edat de
Manacor han organitzat un interessant curs de cuina, en el qual hi podran anar els alumnes de ses aules
així com totes les persones interessades.
Aquest dilluns, dia 14 del present
es podran inscriure els interessats,
tant pel curs que comença el primer
dijous del mes a partir de les 730,
com per del divendres a les 6 de
l'horabaixa, en el que sols hi podran
prendre part els alumnes de ses
Aules de tercera edat. El reconegut
cuiner, Antoni Piría serà l'encarregat de dur terme aquest curs, que
és el darrer que farà a Manacor.
Els menús que es faran a
aquests dos cursets són els següents:

- Segon dia: «Salmón macerado»,
«Pitera de colomí farcida», «Coca
tapada de pomes».
- Tercer dia: «Seviche de pescado», «Farcellets de col», «Flam de
plàtanos».
-Quart dia: «Bacalao con espinacas
en salsa de leche», «Chuletas de
cerdo con salsa agridulce de champifiohes», «Majar blanco de chirimoya.

a',
4
El cuiner, Antoni Piria realitzarà
aquests dos cursos.

- Primer dia: «Ensalada de raya en
escabeche». «Estofado de carne de
vaca con membrillo». «confitura de
higos chumbos».

- Quinto dia: «Rollos de lenguado
con salsa de setas», «Asado de
cerdo a la canela», «Gelat d'avellanes».
- Sexto dia: «Crema de calabaza
con langostinos», «Pato con ananàs», «Dulce de nueces».
- Septimo dia: «Gratinado de crepes rellenas», «Llagosta amb
ceba», «Trufas al ron».
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Porto Cristo
J. Moratille

Visión de futuro

«Don Juan» de Cala Millor.
Este pueblo nuestro, hace treinta
ahos, se cerraba de Octubre a
Junio (iqué maravillosos inviernos
hogarehos de veinte familias!...)
Pero la demanda creciente de los
veranos, el alargamiento de la temporada turística, el turismo de invierno con los jubilados del INSERSO hizo que una parte cada aho
mayor de Porto Cristo quedara
abierta todo el aho: més de 700

alumnos Ilenan nuestras dos escuelas, se abren guarderías, no descansa el «polideportivo», al comercio típico de «souvenirs» se agregó
un comecio diversificado, lo mismo
que los servicios y talleres de un
pueblo que se encamina hacia las
5.000 almas.
Por ello se impone una visión de
futuro que no sólo oriente el porvenir de nuestro pueblo, sino que ase-

ÍEStas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
PM-AJ
PM-AK
PM-AG
PM-AL
PM-AK

Renault F-6 Acrls.
Renault 21 TXE
Pegaso J-4 1.100 combl.
Ford Flesta
Opel Corsa 1.34

FORD FIESTA
(varios) PM-AM
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
1
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gure trabajo y rentabilidad durante
ahos completos, con temporadas
de invierno que, por su calidad de
oferta turística, deberían contrastar
con la oferta veraniega, sin impedir
que Manacor siga teniendo sus veranos portehos reservados.
Ahora que se estén fraguando
presupuestos municipales y autonómicos, ahora que se esté hablando
de proyectos faraónicos de construcciones de campos de golf y
puertos néuticos a veces tan artificiales como destructores de paisaje, no se comprende como se deja
olvidado a Porto Cristo cuyas circunstancias naturales permitirían
soluciones idóneas a los acuciantes
problemas de desarrollo ecológico y
mejora de la oferta turística. ¡Casi
la «cuadratura del círculo!...
Veamos: devolver al mar lo que
era del mar es eminentemente ecológico, y crear una marina al pie del
acantilado de «Sa Pradera», dar al
Riuet una anchura més acorde con
la que primitivamente tenían, enlazar sus dos mérgenes con un puente alto que evite los desastres que
produjo el puente actual y permitiría
el paso de una navegación de llaüts
y lanchas de recreo, deberían ser
proyectos ya en marcha si queremos estar a la altura de otros pueblos mallorquines que nos van deEn el curso de un paseo-visita,
explicaba a un grupo de alumnos
de la escuela de Ses Comes como
había crecido Porto Cristo.
Nacido como colonia (la Colonia
del Carmen) destinada a agrupar a
los campesinos de la zona para que
tengan iglesia, médico y escuela
(ley de colonización de Isabel 11),
Porto Cristo vio como la mayoría de
sus solares fueron comprados por
manacorenses con el fin de quedarse varios días para tomar bahos de
mar (que se recetaban para aliviar
dolores de reuma), en vez de recorrer en un ir y venir el penoso «camí
de la mar» a pie o en carreta, lo
que destruía el beneficio del baho.
Así es como Porto Cristo se desarrolló como balneario terapéutico y

Porto Cristo
no como colonia agrícola que era
su destino inicial.
Como es lógico, el balneario primitivo, en el que se instalaron Fondas y Mesones como el Hotel Felip,
ya centenario y el recién desaparecido Hotel Perelló, resultaba lugar
idóneo para recibir los primeros turistas de los arks 50 atraidos por la
playa protegida y sin peligro y las
maravillas de las Cuevas del Drach
con sus conciertos en el Lago Martel y dels Hams con sus brillantes
veladas en el «socavón». Parecía
destinado Porto Cristo a desarroIlarse como importante centro turístico con el consiguiente destrozo de
una naturaleza privilegiada como
ocurrió en otros lugares de la costa
mallorquina. Con el fin de conservar
para uso propio playa y puerto, los
manacorenses -por instinto o por inteligente cMculo- impidieron tal cat à strofe y fueron a invertir fortunas
en Cala Millor o Sa Coma, cuyas
grandes playas bordeando Ilanuras
desabridas admitían complejos tu-

rísticos tan importantes como artificiales.
Porto Cristo creció pues como
pueblo normal y conservó su encanto pese a lo que puede parecer
excesos urbanísticos que no dejaron de desencadenar legítimas protestas de quienes deberían alegrarse de que en Punta Pagell, Punta
Pelats, Enterrossall o Sa Carabassa no se hayan construido complejos como Punta Reina u hoteles
como el «América» de Calas o el
jando atrs porqué se vuelcan
hacia adelante mientras nos encerramos en la arkranza del pasado.
Un centro de «talasoterapia» en
dicha zona aprovechando una oferta hotelera del conjunto «Son
Moro», «Drach», «Estrella» adaptados y renovados, sería un magnífico polo de atracción de un turismo
terapéutico de invierno conformado
por gente a la vez seria y adinerada.
Los Centros de Francia no dan
abasto a la demanda y nuestro

clima en invierno nos daría la preferencia.
Ademàs, el agua de mar necesaria para los tratamientos del Centro
se podría bombear desde la zona
de Cala Murta y, una vez enfriada,
se podría devolver al mar en la
nueva marina, creando en nuestro
Riuet una corriente que le daría
vida.
Este conjunto global médicodeportivo-turístico (puerto «romano», puente alto, «talasoterapia»)
del que ya hablé en varias ocasiones representaría para Porto Cristo
la utilización óptima de sus circunstancias naturales sin perjudicar su
belleza ni su equilibrio ecológico.
iCu&itos miles de millones se invierten en obras dahinas para el
paisaje mallorquín, mientras aquí
podrían resultar una inversión sana
y con rentabilidad asegurada!
,Qué espíritu maligno se empeña en marginar a nuestro pueblo en
zonas de olvido y estériles arkranzas?

vkijes manacaz s a.
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AVDA. DES TORRENT, 1

PUENTE TODOS LOS SANTOS
GALICIA AL COMPLETO

33.900 pts.
35.900 pts.

ANDORRA

18.750 pts.

MADRID Y ALREDEDORES

29.800 pts.

VALLE DE ARAN Y LOURDES

RUTA DE LOS CONQUISTADORES 24.300 pts.
41.500 pts.
ROMA ETERNA
VENECIA

49.500 pts.

VIENA CLASICA

56.900 pts.

LONDRES

52.500 pts.

CONSÚLTENOS DÍAS
DE SALIDA Y REGRESO

TELEFONO 55 06 50

07500 MANACOR (MALLORCA)

GRANDES OFERTAS
99.900 pts.
99.900 pts.
96.900 pts.
99.900 pts.
88.500 pts.

BRASIL
CANCUN
SANTO DOMINGO
THAILANDIA
EG I PTO

NUEVA YORK
Oferta vuelo regular de IBERIA
71.900 pts.
35.900 pts.

1°. Persona
Acompafiante

Viaje final de temporada
Grupo especial de Manacor i Comarca

E3FIASIL
Del 08 al 18 de Noviembre
10 días de viaje en Hotel de lujo con vuelo
regular de IBERIA
Precio por persona

175.000 pts.

(Plazas limitadas)

Es presentarà al Teatre Municipal, aquest divendres

«Picadís» escenificarà una obra sobre la vídua alegre

Els components del Grup «Picadís» escenificaran l'obra Blanca vídua d'un viu».
,

(M. Ferrer) L'Associació taller
de Teatre «Picadís» de s'Arenal,
escenificarà l'obra «Blanca, Vídua
d'un viu». Aquests taller nascut
l'any 1987, va obtenir diversos premis i guardons, i té com a principal
finalitat donar conèixer el tratre no
només d'autors mallorquins, sinó
també d'autors de caràcter universal, donant preferéncia a l'ús de la
llengua catalana en les seves diverses interpretacions; per una altra
banda, a més promoure la formació
d'actors i altres persones capaces
de dur a terme muntatges escènics.
Per dur endavant aquesta difícil i
complexa labor, el taller ha rebut
tres subvencions de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports del
Govern Balear i tres de l'Ajuntament de Llucmajor i ha estat inclós
en el Cirtuit Itinerant organitzat per
la conselleria per segon any consecutiu.

«Blanca, vídua d'un vlu», la
història d'una vídua alegre.
Ei grup «Picadís» posarà en esce-

na l'obra de Nicasi Camps i Pinós,
«Blanca, vídua d'un viu» que ha
estat dirigida per Miquel Ambdós.
L'obra conta la història de Banca,
que és una dona ingènua de Llucmajor, que després de la recent
mort del seu «exemplar» home,
descobreix com era realment el mateix. Blanca, decideix canviar de
vida convertint-se en una vídua alegre, disposada a fruir de tots els
plaers que no conegué de casada.

Es tracta d'una comèdia divertida, que té com a finalitat entretenir
una estona a la gent del poble ja
que es tracta d'una obra amb personatges dotats d'una ingenuïtat
còmica, que ben segur, serà del
gust de totes les persones que
aquest divendres vaguin el teatre
Municipal a les deu del vespre. Cal
recordar que l'entrada serà gratuïta,
perquè sien moltes les persones
que puguin disgrutar una estona
amb l'humor del grup «Picadís» de
s'Arenal.

L' exposició romandrà oberta del dia 19 fins el 3 de novembre a la sala d' exposicions de «La Caixa»

Pedro Alcina i les vistes de Cala Sant Vicenç

Pedro Alcina ha presentat la seva obra sobre Cala Sant Vicenç per distints pobles
de

rA

(M. Ferrer).- Per obrir la tempora-

bra social de la Caixa de Pensions,
es presenta per primera vegada a

da de la Sala d'exposicions de l'o-

\

Manacor, l'obra pictòrica de Pedro
Alcina.
Els olis de Pedro Alcina presenten les millors vistes d'una cala de
gran bellesa i lluminositat, la qual
ha sabut transmetre molt bé aquest
artista en els seus quadres, que es
podran admirar a partir del proper
dia 19 del present mes a «La
Caixa». L'artista ja ha realitzat altres exposicions tant a Pollença, on
resideix, com a Alcudia i altres indrets de lilla en exposicions
col.lectives i també individuals. Cala
Sant Vicenç, és per Pedro Alcina,
alumne de Dionís Bennassar, un
paisatge ple de llum i color com ho
demostren els seus quadres plens
de llum, d'arbres i d'una mar en
calma font d'inspiració de l'artista
pollencí.
Cal recordar que aquesta primera
exposició de Pedro Alcina podrà
ésser visitada fins el dia 3 de novembre, de les 19 a les 21 hores al
carrer Amargura.
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 5713
07500 MANACOR

MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467

ESPECIAL EGIPTO
(salida desde Manacor)
Del 06/1 1 al 17/11 (12 dias)
Visitando, EL CAIRO
ASSUAN KOMOMBO EDFU
ESNA y 7 días de crucero por el
Nilo en Pensión completa.
HOTELES CATEGORÍA LUJO
Precio por persona
163.850 pts.
-

-

PUENTE 1° NOVIEMBRE,
01/11 al 03/11 VALLES PIRENAICOS
01/11 al 03/11 ANDORRA
01/11 al 03/11 ZARAGOZA
31/10 al 03/11 MADRID Y ALREDEDORES
31/10 al 03111 VALLE DE ARAN Y LOURDES
31/10 al 03/11 GALICIA

17.800.18.750.21.800.29.800.33.900.•
35.900.-

31/10 al 03/11 ROMA
31/10 al 03/11 VENECIA
31/10 al 03/11 VIENA
01/11 al 03/11 LONDRES
01/11 al 03/11 PARIS
31/10 al 04/11 KENIA

41.500.49.500.56.900.57.650.60.100.154.300.-

Els regals de Ninot
són diferents i agraïts

A partir del 5 d'octubre
els dissabtes obert tot el dia
Ja tenim cintes de ball de bot de

s'Agrupació dc Sa Torre
Fàcil aparcament

Silenci,36- (Ses Parres) Te1.554605 Manacor (Mallorca)

*TAPES VARIADES
*POLLASTRES PER ENCÀRREC

Plaça Abeurador
Tel. 55 00 04
07500 MANACOR

Presentarà la seva obra a la Sala d'Exposicions de Sa Banca March a partir d' aquest dissabte

PAU FORNÉS
«El color és una forma d'ésser molt mediterrània»
Un dels pintors de més prestigi tant a les Balears com a l'estranger, és, sens dubte, aquest
home que amb la seva obra fascina a totes aquelles persones que han tingut roportunitat de poder
admirar l'obra pictòrica de l'artista de Ciutat. Pau
Fornés és una persona molt oberta i sobretot acti-

va, però també d'una gran personalitat. 7 Setmanari no podia deixar passar de banda l'ocasió de
donar a conèixer a Pau Fornés, per la qual cosa
hem passat unes hores amb l'artista, al qual a més
de pintura ens ha parlat d'altres de les seves aficions i activitats més importants.

-Pau, quan vares començar a
interessar-te per la pintura, que
ha arribat a convertir-se amb la
teva principal dedicació?
-No me'n record, des de ben petit
ha estat molt important dins la
meva vida, juntament amb altres
activitats relacionades amb les Belles Arts.
-Has realitzat moltes exposicions arreu de tot el món, quines
recordes com a més importants?
-N'hi ha hagudes moltes com
poden ésser les del «Círculo» de
Belles Arts, les Galeries Costa, i
moltes a pobles de Mallorca com
Sóller però també a l'estranger,
concretament a Nova York, París i
Londres.
-Al Ilarg dels anys, ha evolucionat la pintura de Pau Fornés?
-Crec que no me n'he adonat
compte de la meva pròpia evolució,
igual que una senyora que no se'n
tem de les seves pròpies rues.
-Quins temes són els més interessants a la teva obra pictòrica?
-Tots són bons, des d'una joia
fins a una pedra, passant per una
simple llimona; també apareix la figura humana, però mai he volgut
pintar l'ànima sinó que me serveix
com un altre objecte, sempre per
arribar a...
Una temporada vaig anar a classes amb el pintor «Xam», que me
va dir que tan important era un racó
del quadre com el centre, i per això
és una de les coses que més he
cuidat a l'hora de realitzar un quadre.

-Com ha

de Mallorca

dins la teva pintura?
-Som molt colorista, i la llum de
Mallorca me fascina; es pot dir que
som molt mediterrani. El color és
una forma d'ésser molt mediterrània

i no ho puc negar mai; una vegada
vaig anar a Madrid i va ser l'única
experiència amb la qual me vaig
uz,

témer de l'important que és la llum
del mediterrani per jo, com per altres pintors mallorquins i també italians que mostren el mediterrani tal
com el senten; en canvi els pintors,
per exemple de Galicia o d'altres indrets d'Europa són molt més del
clar-obscur simplement perquè a la
seva terra no existeix la llum del
mediterrani.

-Havies exposat altres vegades
a Manacor, com recordes l'experiència?
-Quan vaig veure a Madrid record
que a través de Miquel Angel Riera
vaig exposar a Manacor, i aquesta

ocasió n'han seguides d'altres; m'agradaria recalcar que sols exposaré
a la sala d'exposicions de Sa Banca
March i com diu un dit francés «la
noblesa obliga».

-A més de la pintura tens altres
aficions?
-De molt jove vaig ésser ballarí i
per això vaiq actuar al Teatre Principal de Ciutat, també som un gran
aficionat a la música que és un dels
plaers més grossos que hi ha.

-Parlant d'aquesta nova exposició que faran a Sa Banca
March, quantes obres presentaràs?

-Hi ha un total de vint-i-cinc quadres a més d'un parell d'escultures i
una columna molt original que vol
ser la Torre de Babel.

-Presentes un grup d'escultures realitzades amb fustes que
realment són portes, perquè
aquesta nova faceta dins la pintura?
-Se me va ocórrer l'any passat
quan vaig pensar que es podia pintar perfectament sobre les superfície és que no són planes amb els
mateixos temes que els de les pintures. Es pot dir que som un poc
com n'André Breton que m'enfot un
poc de tot, ja que com l'escrit que
es pot llegir a una de les escultures
de vegades m'enric un poc de tot.
-Observant la teva obra es pot
veure que la figura de la dona
predomina sobre la de l'home, hi
ha qualque raó especial?
-No és una qüestió de sexes, perquè pens que s'home té una bellesa de força en canvi la figura de la
dona té una bellesa d'harmonia.
-Quins colors utilitzes més freqüentment?
-És una cosa que 'no m'ha preocupat mai i crec que depèn de l'estat d'ànim com ens passa a tots els
ser humans. Quan començ un quadre no sé mai com acabarà, com
diu el refrany castellà, «Si sale con
barba San Antón y sinó la Purísima
Concepción».
-Duu molta feina montar una
exposició com aquesta?
-Sí moltíssima, la gent del carrer
no ho veu però darrera una exposició hi ha moltes hores de feina
abans d'estar enllestida completament. Te passes un parell de dies
treballant per poder mostrar a la
gent el que és la teva obra. Aquesta
exposició que faig a Sa Banca
March, estarà oberta fins el dia 23
d'octubre i s'inaugurarà aquest dissabte a les set i mitja de l'horabaixa.
La xerrada amb Pau Fornès es
pot allargar tant com un vulgui
perquè es tracta d'una persona
molt oberta i amb la qual es pot
parlar tant de pintura com de música o simplement de cuina i de
gloses ja que en totes aquestes
activitats és un gran entès.
11/1° Magdalena Ferrer
Fotos: Antoni Blau

Tindrà lloc aquest divendres en el Bar Quatre

Concert del grup «Manacor Jazz-Oil»
(M. Ferrer).- Un dels grups més
actuals dins la música que es fa a
Manacor és, -Manacor Jazz-Oil»,
que aquest divendres actuarà, a les
11 del vespre, al Bar Quatre de la
localitat.
Aquest grup de jazz, que es va
formar fa uns dos anys i que es
troba format per Sebastià Cardell i
Toni Miranda (guiterres), Rafel Perelló (Baix) i Des French (Bateria),
interpretaran un recull del seu repertori de jazz destinat a la gent
jove i que es presenta molt interessant. En aquesta ocasió compataran amb la colloaboració de Sebastià Matamalas con artista convidat a
la guitarra.
Després d'altres actuacions a pobles de la Comarca, actuaran a Manacor per presentar peces de jazz
conegudes i d'altres més actuals
dintre de l'estil més personal que
caracteritza a aquest grup de la
«moguda manacorina». Els organitzadors d'aquesta actuació esperen
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que sien moltes les persones quE
acudeixin aquest divendres al Bai

Quatre per poder escoltar una bona
estona, música jazz.

A s' Agrícola fins el proper dia 27 d' octubre.

L'obra impresionista de Martín Garrido
(M. Ferrer) El pintor, Martín Garrido, va inaugurar, el passat divendres la seva exposició de pintura a
s'Agrícola, amb la qual comença la
nova temporada d'exposicions de la
citada Associació Cultural.
Nombrós públic es va reunir a la
primera planta de s'Agrícola per
poder observar les darreres obres
pictòriques d'aquest pintor i també
reconegut Director de cinema. De
l'obra de Martín Garrido, cal resaltar
uns paisatges mallorquins marcats
per un cert caracter impresionista,
que éssent realistes, les fa diferents
als clàssics.
Des de fa anys, Martín Garrido
compagina la tasca de Director de
cimena - ha realitzat vàries

pel.lícules seleccionades per premis com el de San Sebastià i s'ha
convertit amb el primer Director mallorquí de cinema comercial amb
-Que purietera familia— amb la de
pintor, exposant a galeries i sales
d'exposicions de lilla i també de
Madrid i Barcelona des de l'any
1979. Com el mateix afirma, va deixar de fer exposicions a llarg de
quasi nou anys, però ara s'hi dedicarà plenament.
Aquesta primera exposició de
s'Agrícola, que començà el passat
divendres a les nou del vespre, es
podrà visitar fins el dia 27 d'octubre
en què es clausurarà.

(,)
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Foto: Antoni Blau.
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RESTAURANT

LE PRESENTA SUS ESPECIALIDADES
PARA ESTE INVIERNO
Carnes frescas:
-Cochinillo al horno
-Cordero lechal al horno
-Chuletas de cordero lechal a la brasa
-Chuletas de lechona a la brasa
-... etc.

Carretera Pallna-Artà, km. 49 (junto a Carpimetal) - Tel. 55 47 66 MANACOR

LAS TORTUGAS NINJA II
Local de proyección: Goya Cinema (Fin de semana)
De Michael Pressman, con Paige
Turoo, David Warner, Michelan
Sisti, Leif Tilden y Mark Caso.
Segunda parte o secuela de las
exitosas «Tortugas Ninja», que en
este largometraje lleva el subtítulo
de «El secreto de los mocos verdes».
Los cuatro super-héroes, Leonardo, Michelangelo, Raphael y Donatello, c,ontinuan sus osadas aventuras al encontrar un nuevo hogar en
la alcantarilla, y con la ayuda de la
elegante reportera de televisión
April O'Neil, del profesor Jordon
Parry y del repartidos de pizzas
Keno, combaten con la pandilla de
los Foot y otros criminales transformados, para descubrir sus orígenes, para salvar la ciudad de Nueva
York y para evitar que el mutógeno
verde caiga en las manos de los
perversos maleantes.

SI 1111 VES MAS 0111 UNA SOIA PRICUIA [S11
ideberías salir ois a meoudo!

Género: Aventuras, Fantstico - Valoración artística: 6 - Valoración comercial: 8. Para todos los públicos.

AGARRALO COMO PUEDAS
DOS Y MEDIO, EL AROMA DEL
MIEDO
Local de proyección: Teatre Municipal (Fin de semana)
De David Zucker, con Leslie Nielsen, Priscillia Presley, George Kennedy y D.J. Simpson.
En una cena homenaje en la
casa blanca el teniente Frank Derbin recibe una medalla por haberse
cargado a su milésimo traficante de
drogas. En esa cena el presidente
Bush también comunica que muy
pronto anunciara sus nuevas directivas para la política energética de
Estados Unidos, y que estas seran
dictadas exclusivamente por recomendaciones del mundialmente famoso profesor Meinhemier.
Esta misma noche, por una increible casualidad, el instituto Meinheimer es el blanco de un atentado
de bomba. A partir de este momento, la cosa se complica considerablemente. Para empezar, los mal-

011114
•
DeLDOLIMYSTEMO
SilAS SMCCI

•

Distribuida por 71 United International Pictures

vados de las industrias de energía
contaminantes, en un intento de
evitar recomendaciones de caràcter
ecológico que vayan en contra de
sus propios intereses, raptan al profesor y lo sustituven por un doble.
Pero el teniente Debrin no desiste facilmente. Gracias a su brillante
intelecto y a la ayuda de sus fieles
compaheros el capitan Ed Hocken y
Nordberg, se enfrentara a todos los
peligros por salvar América.
«Agarralo c,omo puedas dos y
medio», nos lleva con ritmo infernal,
de carcajada, gracias a situaciones

tan improbables como una tórrida
escena de amor inspirada en la famosa escena de «Ghost». Y sigue
así sin descanso, hasta los créditos
finales de la película, que también
contiene su buena dosis de chistes.
Es decir, la fórmula que hizo el
éxito de la primera película, pero
afiadiéndole si es posible aún rris
«gags».
Género: Comedia disparatada - Valoración artística: 7 - Valoración comercial: 8. Para todos los públicos.

Emilio Henares A.
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Distribuidor Oficial

Grupo TELEFONICA

Pone a su disposición:
EMISORAS COMERCIALES, MARINAS, RADIOAFICIONADOS
BUSCAPERSONAS, TELEFONOS, TELEFONOS MOVILES
ANTENAS TELECOMUNICACION, VIDEO PORTEROS
CENTRALES TELEFONICAS Y TIMBRES ALTA SONORIDAD para empresos

Gran surtido en teléfonos (TELICO)
DISPONEMOS DE SERVICIO TECNICO

;CONSULTENOS!
C/. Bosch,12
Tel. 55 10 98
07500 MANACOR

eden
GABINET D'ESTÈTICA
Plus XII, 19 - 55 14 95 - 07500 IVIANACCDR

A s'hora de sa veritat

Per Felip Barba

El Badia, a les seves
hores més baixes

Sis partits, zero punts i sis negatius, és el bagatje actual del Badia de Cala Millor, en aquesta Lliga 91-92. Un
bagatje bastan pobre, per un equip que manté la plantilla
de la passada temporada i per tant el mateix potencial,
que va fer que l'equip dirigit per Esteve Caldentey, es
classificàs per disputar la Copa del Rei.
Un temps enrera, hi hagués hagut molt de nervis, ja
que eren altres temps, i havia molt de protagonisme. Record el temps d'En Romeo, Meca i altres personatges,
que val més no anonemar, que haguessin canviat d'entrenador o haguesin agafat una decisió salomònica, que
sempre seria perjudicial pel Club.
Avui la situació del Badia de Tercera Divisió, és més
que preocupant, però no irreversible. Queda molta de
lliga per disputar i a un moment o l'altre es produirà la
reacció positiva de l'equip. Un equip que té jugadors de
molta categoria, experimentats i futbolísticament parlant,
una de les plantilles millors d'aquesta Tercera Divisió Balear.
Peró la situació actual del Badia, no preocupa esportivament, sinó econòmicament, ja que el Club que presideix En Joan Brunet, no té el recolzament d'una afició, ni
econòmica, ni d'anar al camp a animar el seu equip i molt
menys ara que l'equip ho necessita més que mai.
Segons les paraules que me va dir, dilluns passat En
Joan Brunet, són del tot pessimistes i amb un futur més
negre que mai, es fan unes taquilles pobríssimes, hi ha
només uns dos-cents socis i d'aquesta manera, el Badia
té quasi impossible mantenir-se a la Tercera Divisió. A on
són tots aquells que figuraven, que fitxaren jugadors a
cop de talonari, que feien presentacions a Hotels de
Palma. Ja no n'hi ha cap d'aquests, que hipotecaren el
Club i el varen desentendre totalment d'ell. Aixe és una
llàstima, però és la realitat. Cap d'aquestes personas es
preocupa del Badia i molt menys dels seus problemes.
Només una persona, En Joan Brunet, mostra cara i intenta dur el Badia al lloc que li correspon i consolidar-lo
,

com a Club, cosa que tampoc aconseguiren En Romeo
Sala, ni En Miquel Meca.
Pens que avui, tots els que de qualque manera es senten els colors del Badia, han de sortir de caseva, han d'anar al camp a recolzar el seu equip i ajudar-lo econòmicament, que és el que necessita en aquests moments.
Avui, el Badia ja no és només un equip que ha jugat a
Segona B i un dels més importants de Tercera Divisió.
Ara el Badia té una de les canteres més importants de
Mallorca, dins l'equip de Tercera Divisió, quasi tots els jugadors, han estat formats en aquesta cantera. Una Cantera en projecció i que ha donat jugadors de molta de categoria, com, En Biel Servera, Mellado, Nebot, Barceló,
Biel Riera i altres, que juguen, o han jugat a Segona B.
En aquests moments, la cantera del Badia, que dirigeixen En Magí Duran i En Toni Fernández, és el futur del
Badia de Cala Millor, s'han acabat els cavalls blancs i el
recolzament fictici dels hostelers. Ara el Badia és un Club
que s'ha de viure de la cantera, de jugadors serverins o
de Cala Millor i que per tant necessita tots els ajuds possibles, tant per part dels aficionats, com per part de tots
aquells, que els interessa un poc l'esport d'aquesta zona
turística. El cert és que el Badia ha de sobreviure, que
s'ha de fer l'impossible per consolidar aquest Club i no
s'ha de consentir que pugui, inclús, arribar desaparèixer.
Seria una cosa molt greu.
El futur del Badia, està en mans de tots, no només a
les d'En Joan Brunet, un home que es desviu pel Club i
que està més que preocupat pel futur a curt i llarg plaç i
que sinó canvien molt les cosas d'aquí a dia 30 de Juny,
es pot produir una situació molt dràstica, dins la part que
pertany al priner equip. Ja que la continuació de la Cantera està més que garantitzada.
Esperem que a curt plaç, s'aconseguesquín solucions i
es consolidi el futur del Badia, com a Club. Però sense
ajuds, serà quasi impossible.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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Se va tornar gonyar fora i
dins Lloseta, el Manacor
jugà malament però gonyà.
Que és lo que interessa.

Dues jugades d•En Nofret
foren decisives, a la primera
va marcar i a sa segona va
donar es gol fet. Més, no se
pot demanar.

En Nofre «Polín» va reaparèixer de delegat, amb
èxit. Es delegats senyors
tenen molts d'avantatges.
Es jugadors estan més tranquils.

En «Jimi» va haver de fer
«Auto-stop» per anar a Lloseta, així i tot va arribar
d'hora i no va tenir multa.

Per cert que En «Menotti
II» abans de començar, va
dir que jugarien un partit
pràctic. Va tenir raó, lo que
interesava eren es dos
punts.

Va mantenir sa porteria a
zero i segueix de titular. En
«Llodrawoski» està fent sa
punyeta a algun directiu. Per
molt de temps?.
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En «Gil» Conesa i s'Asturiano van de lo més satisfets, gonyar dins Muro no és
per menys. Ara ja aspiren a
fer campions.
4.

En «Pastorello» va tornar
gonyar, aquesta vegada de
7-0 en el Poblenç. Aquests
juvenilets van fora corda i es
delegat també.

7 dins Na Capellera i 2
dins Lloseta i aquell que presideix o presidia no hi era.
Els jugadors no se'n donaren compte. Per què serà?.

Fútbol
El Manacor, que ya es segundo

Debe vencer con claridad al
colista Cala D'Or
EL COLISTA CALA D'OR
El próximo domingo, el Manacor recibe en Na Capellera al conjunto del Cala
D'Or, un equipo que la temporada pasada disputó la liguilla de ascenso a la
Segunda División B y que en esta es
simplemente un equipo comparsa, que
no consigue ningún resultado positivo y
ademàs encaja goleadas de escndalo,
como lo demuestra el que haya encajado 28 goles, en los seis encuentros disputados y tan sólo ha marcado 2, estando, como es normal en la última posición de la tabla clasificatoria, con cero
puntos y seis negativos, por lo que vendrà a Manacor a cubrir el expediente e
intentar no salir goleado. A poco màs
puede aspirar.

la mejor relación
•

CALIDAD - PIRECIO

EL MANACOR, CON LA
DUDA DE LLODRA

Salas, uno de
destacados en Lloseta.

Sin jugar un gran partido, el Manacor,
con goles de Onofre y Tià Riera, venció
el pasado domingo en Lloseta, victoria
que situa al equipo de «Jimmy» en segunda posición, a dos puntos del Lider
Ibiza, siguiendo de esta manera la linea
ascendente del equipo, que salvo el tropiezo de Son Ferriol, cuenta sus partidos por victorias, cosa que permite
afrontar los partidos con màs moral y
confianza.

Siguen siendo bajas en el equipo rojiblanco, Casals, Gomila y Gayà por lesión. Toms y Santa por motivos militares y serà duda hasta última hora el
cancerbero Toni Llodrà, que se duele
de un golpe sufrido en Lloseta. Por lo
derns, Miguel Jaume, podrá contar
con el resto de la plantilla, para afrontar
este encuentro frente al colista Cala
D'Or, un equipo que no debe crear problema alguno al equipo rojiblanco manacorense y al que intentarà ganar con
claridad, al mismo tiempo que dar espectàculo, cosa que siempre agradece
el aficionado. De todas maneras no hay
que confiarse en demasía. No hay enemigo pequerio, por lo tanto no hay que
menospreciar al rival, salir a por todas y
decidir el partido lo màs pronto posible.
Este partido entre el Manacor y el
Cala D'Or, darà inicio a las cinco de la
tarde, bajo la dirección del Sr. Domínguez Jerez, siendo las alineaciones
probables, las siguientes:
MANACOR: Llodrå o Kiko, Copoví,

Salas, Tomeu Riera, Valentín, Múfloz,
Tófol, Expósito, Femenías, Onofre y
Tent.
CALA D'OR: Okedo, Domingo,
Riera, Villa, Andreu, Pintado, Coll,
Oliver, Edu, Pascual y Salom.
Felip Barba
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L3 Futbol

Matiana sóbado en Mahón

El Badía, con la imperiosa necesidad de
puntuar frente al Seisléin
Seis partidos jugados,
seis derrotas, cero puntos y
seis negativos, es el triste
bagaje del Badía de Cala
Millor en estos comienzos
de la Liga 91-92. Aunque a
decir verdad, al conjunto de
Esteban Caldentey, le ha
faltado suerte para conseguir algun punto, como el
domingo pasado frente al
Alayor, en un partido dominado totalmente por el conjunto bermellón, que ademas de estrellar tres balones en la portería defendida
por Moll, tuvieron otras ocasiones claras de cx:mseguir
la victoria. Todo lo contrario

que el equipo menorquín,
que tan sólo Ilegó una vez
con peligro a la portería defendida por López y consiguió materializar el gol, que
les daría la victoria.
Con la imperiosa necesidad de conseguir un resultado positivo, el Badía de Cala
Millor, se enfrenta mafiana
en el Municipal de San Carlos de Menorca, al experimentado equipo del Seislan,
otro equipo, que no anda de
lo mejor, aunque debe estar
en estos momentos pletórico de moral, después de
vencer el pasado Domingo,
0-3, en Son Ferriol, primera

victoria del equipo de Justo
Olives en esta Liga. Victoria
que le permite afrontar el
encuentro de mafiana con
mas tranquilidad.
En lo que respecta al conjunto de Esteban Caldentey,
hay relativa tranquilidad, la
Junta Directiva ha ratificado
su confianza a la plantilla y
técnico, por lo que los jugadores no van a salir presionados, sino todo lo contrario, totalmente apoyados y a
intentar conseguir sus dos
primeros puntos e iniciarse
de esta manera el camino
de la recuperación.

Este importantísimo partido para el equipo de Cala
Millor, va a ser dirigido por
el Sr. Pascual Guillén. Siendo el once inicial que oponga Esteban Caldentey al
conjunto del Seislan, el formado por: López, Petlafort,

Marcelino, Matías, Brunet,
Salvuri, Andreu, Sansó,
Nebot, JuliŠn y Barceló.
Este partido, se va a jugar
mariana sabado a partir de
las cuatro y cuarto de la
tarde.

Felip Barba

TROFE0 REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López
Matías
Salvuri
Andreu
Bauzá
Brunet
Periafort
Nebot
Barceló
Marcelino
Julián
Botellas
Sebastián
Sansó
Ondiviela
Nadal

11
10
9
9
8
8
8
7
7
7
5
4
2
2
1
1
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Pljamas
Batas
Bodys
Picardía...

Con la intención de mantener su imbatibilidad

El Cardassar rinde visita al Atco. Baleares
Extraordinario el partido
jugado el pasado domingo
en Sant Llorenç, entre el
Cardassar y el Mallorca
Atco. y que terminó con empate a un gol, resultado totalmente justo y que permite
al conjunto llorencí seguir
imbatido y con dos positivos
en su casillero, ratificando,
el equipo de Jaime Bauza
su gran momento de juego y
ser el equipo revelación de
la Tercera División Balear,
en estos primeros compases de la Liga.
El próximo domingo, el
equipo llorencí, tiene un
nuevo y difícil compromiso,
ya que se enfrenta en el Estadio Balear, al Atco. Baleares, otro de los equipos punteros del Grupo, que como
el Cardassar, sigue manteniendo su imbatibilidad, pero

con un punto y un positivo
mas que el equipo de Jaime
Bauza. El Aco. Baleares,
que no se muestra muy
fuerte en su feudo, en
donde ha cedido dos puntos, intentara doblegar al
Cardassar y mantener de
esta manera su buena clasificación.

Pere Vicenç, matorializó el
gol del empate de su equipo.

TROFE0 REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario
Loren
Ramón
Torreblanca
Rosselló
Femenías
Morey
Roig
Galletero
Vicenç
Sancho
Carrió
Sureda
Casals
Rigo

13
11
11

11

Con la moral a tope y en
un excelente momento de
juego, el Cardassar va a intentar no salir batido del Estadio Balear y seguir aspirando a estar entre los mejores. Un Cardassar que
puede aspirar a todo, que ha
sacado un punto en MagaIluf, ante el Playas de Calvià
y que intentara poner las
cosas dif íciles al equipo de
Chea. Los llorencins afrontaran este envite, con la se-

riedad que les caracteriza
esta temporada y no van a
dar respiro a los jugadores
blanquiazules, con el fin de
conseguir su objetivo: No
salir derrotados del Estadio
Balear.
Salvo novedades de última hora, el equipo que se
enfrente inicialmente al
Atco. Baleares, sera el siguiente: Seminario, Sancho o Roig, Femenlas,
Loren, Galletero, Ramón,
Rosselló, Torreblanca,
Morey, Rigo y Vicenç.
Este partido, uno de los
mas interesantes de la jornada, va a ser dirigido por el
Sr. Coll Homar Bernardo. La
hora de comienzo de este
partido sera las cinco de la
tarde.
Felip Barba
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Después de vencer claramente en Muro

El Porto Cristo, debe ratificar su buen
momento venciendo al Constancia
Una gran victoria, la conseguida por el Porto Cristo,
el pasado domingo en su visita al Murense. Una victoria
importante frente a uno de
los equipos punteros de
esta Regional Preferente.
Los goles de Bravo, X. Riera
y Nieto, fueron determinantes para que se materializara en goles el excelente
juego del equipo de Pedro
González y se sumaran dos
positivos, que le sirven para
mantenerse en los lugares
altos de la clasificación, a
tan sólo dos puntos del
Líder y único equipo imbatido, el Montuïri.
El próximo domingo, el
Porto Cristo, recibe la visita
de un histórico del fútbol ba-

lear, el Constancia de Inca,
un Club venido a menos y
que desde hace dos temporadas milita en la Regional
Preferente, con mas pena
que gloria, pero que siempre
es un equipo a tener en
cuenta, ya que por St1 entidad y su posible reacción,
puede puntuar en cualquier
campo.
Por su parte el Porto Cristo, que juega mejor fuera,
que en su campo, debe ratificar el excelente momento
puesto en practica en Muro
y conseguir una clara victoria sobre el equipo inquense, que le daría, aun mas
moral y confianza que la
que se tiene en estos momentos. Creemos que el

que se tendra que mejorar
bastante el juego, que est
desarrollando en Porto Cristo, en donde el rendimiento
es menor, que cuando se
juega en campo contrario.

Nieto, ademàs de jugar un
gran partido, marcó el tercer
gol de su equipo

Porto Cristo, no debe tener
demasiados problemas para
vencer al Constancia, aun-

No parece que Pedro
González, pueda hacer muchos cambios con respecto
al equipo que ganó en Muro,
por la que el once inicial, no
variara mucho del formado
por: Servera, Mateu, Alejandro, Llull, Miguel
Angel, Nieto, Bravo, Muntaner, Ortiz, X. Riera y
Martf.
Este interesasnte encuentro dara inicio a las cuatro
de la tarde.
Felip Barba

PORTC) CR I STC)
14AXIMO
GOLEADOR

REGULARIDAD
Servera
M.Angel
Martí
Muntaner
J. Riera
Llull
Mateu
Alejandro
Pont
X. Riera
Vecina
Tomàs
Molina
Bravo
Amar
Nieto
Rosado

12
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
5

X. Riera

4

Muntaner

3
2
1
1
1

M.A. LJull
B. Martí
Bravo
Nieto
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Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,
preinstalación calefacción

OFICINA DE VENTAS
Cl Juan Servera Camps
(Cala Millor)
Frente Hiper Colón
Tels: 55 44 11
81 30 07

El Juvenil Manacor que goleó 7-0, al Poblense

No debe tener problemas para vencer en
el Puerto de Pollença.
El Juvenil Manacor, que
en todo momento se mostró
muy superior al equipo pobler, le goleó sin demasiados problemas, en especial
en la primera parte, en la
cual los jugadores de Toni
Pastor jugaron un fútbol de
mucha calidad, consiguiendo llegar al descanso, con
cuatro goles de ventaja.
Goles marcados por: Varón
2, Caldentey y Monse. La
segunda mitad, no fue lo
mismo, los manacorenses
jugaron rrls relajados y el
equipo pobler perdió los nervios, quedando en el minuto
65, con ocho jugadores, por
expulsión de Riutort, Pons y
Rettich. Cosa que aprovechó el equipo rojiblanco para
aumentar su ventaja a siete
goles, estos tres últimos
conseguidos por: Varón,
Consta y Font. Con esta victoria el Juvenil Manacor,
sigue Líder, con todos los

ya que el equipo pollencí, no
ha demostrado ser un conjunto potente y por lo tanto
los jugadores rojiblancos
deben conseguir una clara y
rotunda victoria, que les permita seguir encabezando la
tabla clasificatoria, sumando
puntos positivos y demostrando que es el equipo con
rris posibilidades de alzarse con el título de Campeones del Grupo.
No pensamos que se puedan producir muchos cambios en el equipo manacorense, con respecto al que
goleó el pasado domingo al
Poblense. Por lo que el once
inicial estarà formado inicialmente por: Nadal, Latorre,
‘.

Varón, materializó tres, de los siete goles de su equipo

partidos ganados.
No pensamos que pueda
tener demasiados proble-

mas el juvenil manacorense
en su visita del próximo domingo al Puerto de Pollença,

Mariano, Estelrich, Riera
Chaparro, Caldentey,
Monse, Varón, Consta, Solano o Javi y Copoví.
Felip Barba

Mientras los juveniles empataron y los infantiles perdieron

El Barracar de Regional goleó 5-0 al Llubí
Sigue intratable el Barracar en su leudo, pues el pasado domingo venció y
goleó al Atco. Llubí, victoria
que les permite seguir en
los lugares altos de la clasificación.
Por el Barracar jugaron:

Galmés, Juan Pedro (Bordoy), Estrany, Torrens,
Rubio, Mas, Servera,
Sansó, Sureda, Mascaró
(Frau) y Mora (Miquel).
Los goles del Barracar,
fueron materializados por:
Rubio, Servera, Sansó,
Mascaró y un defensor visitante en propia puerta.

El próximo domingo el
equipo de Pep Santandreu,
rinde visita al Juventud Buhola, en un partido en el que
se espera conseguir un resultado positivo.

juego local. El gol del Barracar fue marcado por Fullana
y el equipo que jugó, fue el
siguiente: Simmaro,

Acedo, Vidal, Fullana,
López, Febrer, José María,
Expósito, Julién, Martín y
Matamalas (Adrover, Pere11ó, Mestre, Parera y Forteza).

DERROTA DEL INFANTIL
Los infantiles de Guillermo
Sureda, se vieron superados
por el Pollensa, que demostró m.s veteranía y rTis
competividad y que ganó
con toda justicia a los manacorenses, que a pesar de
jugar un buen partido, nada
pudieron hacer ante el mejor

Sansó, fue el autor de uno de
los cinco goles de su equipo.

Mahana sebado, el Barracar Infantil, recibe la visita
del Pto. Pollensa, en un partido en el cual se espera (I)
conseguir los dos primeros
puntos.
z

to

Felip Barba

És el President del Badia de Cala Millor

JOAN BRUNET
«Creim que ara no és hora d'agafar mesures,
sino d'agafar les coses amb tranquil.litat»
Joan Brunet, un porteny que per motius de feina està
integrat dIns Cala Millor, és un aficionat de sempre, al
futbol. Va ser jugador, també directiu del Badia i des de
fa tres temporades presideix el Club més representatiu
de Cala Millor i Son Servera: El Badia.
En Joan és una persona oberta al diàleg, sempre ha

cercat el millor pel seu Club, ha fet una feina seriosa en
la part econòmica està intentant deixar el Badia molt
millor que quan el va agafar. Dilluns passat I al seu lloc
de feina, ens va rebre en Joan, per parlar del moment
actual del Badia de Cala Millor, tan en la part econòmica, com esportiva.

-Creim que abans de
parlar d'altres coses, és
obligat parlar del moment
actual del primer equip. A
que creus que és debut
aquesta situació actual del
Badia?.
-Crec que tot ha influït un
poc, per exemple aquesta
Copa del Rei, que ha estat
molt carregada, amb un mes
varen jugar deu partits oficials, això a un equip que no
és professional cansa un
poc els jugadors. Després,
sempre recurrim al mateix, a
la mala sort, amb els sis
partits de lliga que hem
jugat, pens que al menys
hauríem de tenir quatre o
cinc punts, em pareix que
no és exagerat, i no en
tenim cap. De totes maneres jo estic bastant tranquil,
ja que veig que l'equip segueix jugant igual que sempre, no juga malament. Ara
bé, no ens podem conformar, ni podem estar sempre
amb Ilamentacions. Que l'equip jugui bé i ja basta. Hem
de jugar bé, però hem de fer
qualque punt.
-Han començat els nervis dins la plantilla I la Directiva?.
-Els jugadors, més que
nerviosos, estan un poc
desmoralitzats, perquè el
partit front l'Alaior, es va
jugar bastant bé i varen tenir
moltes d'ocasions de gol i
no en varen materialitzar

tigui desmoralitzat. Sé
un poc nerviosos hi estar
però noltros intentam qu
per la nostra part no hi haç
cap pressiò de cap classE
ni dir res als jugadors, aml
el sentit de què quan pe n
den, noltros el que volen
és que estiguin tranquils.
-0 slgul que la directivE
dóna un marge de con
fiança a la plantilla i a l'en
trenador?
-Per part de la directiva
tant l'entrenador, com
plantilla, tenen tota la con
fiança. Jo fa molts anys qui
vaig darrera el futbol i s n
que és canviar un jugador
canviar un entrenador no é!
una solució. N'Esteve, estr
fent la mateixa feina qui
feia l'any passat, ho estr
fent bastant bé, els jugador:
fan tot el que poden, peri
les coses no ens surten bé
Això crec que és debut a
mala sort. El futbol, és així.

«Ja no sé que he
de fer perquè la
gent véngui al
camp»
cap. L'Alaior ens va arribar
una vegada i ens va marcar.
Per tant els jugadors lògicament, després d'haver co-

rregut tot el partit per guanyar i per fer un punt o dos i
trobar-se que han tornat perdre el partit, és lògic que es-

-Per quà a Cala Millor
com a altres llocs, la gen
va tan poc al futbol?.
-Jo ro ho entenc gaire

perquè la veritat és que
estic un poc desmoralitzat
en aquest aspecte. Jo crec
que aquí a Cala Millor, amb
la gent que hi ha que tota la
vida li ha agradat el futbol, hi
tocaria haver tres vegades
més gent que la que hi ha al
camp. Ara no venen al futbol, no et puc dir el perquè,
en realitat tenim un bon
equip, jugam bé, que enguany les coses no ens van
molt bé, però és que no es
tracta només d'aquesta temporada, sinó que l'any passat ens passava el mateix.
Juguen els jugadors del
poble, feim un futbol que
dins Tercera Divisió és bastant aceptable, no feim
socis, no ve gent al camp,
doncs jo ja no sé que fer.
-Per què creus que la
gent ha girat l'esquena al
Badia, quan es tenen
quasi tots els jugadors
formats a Cala Millor i una
Cantera important?.
-Per jo és una cosa ilogica, perquè la veritat és que
jo conec molta de gent de
Son Servera i de Cala Millor,
que sempre s'havien queixat
del mateix. Els deies per ferse un carnet de soci i la primera excusa que te posaven era que no conexien
cap jugador, que quasi tots
eren de fora i a noltros els
que ens agradaria és veure
jugadors del poble, heu de
fer un equip amb jugadors
d'aquí. En realitat els hem
fet el que demanaven. Aquí i
ara es juga amb jugadors
del poble, en total n•hi ha
dos o tres de fora. l ara tampoc aquesta gent ve al futbol. No sé perquè, és mal
de comprende.

«Les taquilles
que feim
darrerament, no
ens basten per
pagar l'àrbitre»
-Et vares fer càrreg del
Badia a uns moments que
el Club, econòmicament,
estava molt malament i
per intentar cubrir un
deute important, que a

poc a poc s'ha anat rebaixant. Tendràs problemes
aquesta temporada per
cubrir el pressupost i per
deixar el club a zero?.
-Sí, sé que tendrem problemes a final de temporada, perquè jo havia fet uns
càlculs. El pressupost l'hem
baixat, en respecte a la temporada anterior, ja que ho
veia bastant difícil. Esperàvem al menys 300 socis i jo
calcul que si en feim 210
seran molts, que són els
que férem l'any passat. Però
jo creia que enguany després d'aquestes dues temporades amb l'equip més o
menys consolidat, tocàvem
fer 300 socis. Aquí la gent
està cansada de futbol i la
poca gent que ve, no bastam per mantenir un equip a
Tercera Divisió.
-Segueixes amb el teu
projecte de deixar a zero
l'econonomia del Badia a
final d'aquesta temporada?.
-Jo faré molta de feina,
perquè així sigui al final i el
que pugui per treure el
màxim de doblers, però ja hi
haurà d'influir un poc la sort
perquè ho pugui aconseguir.
És bastant difícil, perquè
l'any passat ens quedaren
uns tres milions de pessetes
i en el pressupost d'enguany, que està damunt
dotze milions, li afegim
aquests tres i ja són quinze,
i quinze millions de pessetes
són molt difícils de cubrir.
-Quines taquilles fa normalment el Badia?.
-Et puc dir la darrera, o
sigui la del partit front l'Alaior, que va ser la més
baixa tenint en compte que
aquí hem tengut el Baleares i
l'Eivissa. Amb el Baleares
no férem lo que ens pensàvem i només feren 53.000
pessetes, amb l'Eivissa va
ser la més bona, i férem
85.000 pessetes i amb l'Alaior, en férem 31.500.
-I això no et lleva la
il.lusió?.
-Ja em diràs, 31.500,
quan per l'àrbit en necessites 53.000, ja has de treure
doblers dels socis o d'on
sigui, només per pagar l'àrbit. Realment aixà em lleva
molt la il.lusió, el que passa

és que jo quan em pos en
mig sempre intent cumplir el
que m'he proposat i al
menys per intentar-ho no
quedarà. Jo ho provaré fins
al final de temporada i a
veure que surt.
-Tu veus cap solució a
un futur no molt llunyà?.
-Noltros tenim un futur,
que és la cantera, ja que
sabem que jugaran amb el
Badia i fins ara la cantera
ens ha donat bons resultats,
perquè en realitat la majoria
de jugadors que juguen ara,
són producte de la cantera
d'aquí. El futur que pugui
tenir el Badia de Tercera, a
aquests moments és mal de
vaticinar. Ara el que sí està
clar, és que la cantera seguirà sempre endevant.

«El Badia no té
afició i així és
difícil mantenir
un equip a
Tercera Divisió»
-La gent respon més
quan els demanau una
ajuda per la cantera?.
-Aquesta temporada hem
començat amb un sistema
nou per cubrir el pressupost
de la cantera, inclús hi ha
hagut gent que s'ha queixat
un poc, però que jo trobava
que era molt necessari, ja
ho volia fer els primer any
que vaig ser president i per
manca de col.laboradors no
ho vaig poder fer. Però enguany que he trobat un
home com En Magi Duran i
En Toni Fernández, que
s'han fet càrreg de tot el futbol base, la primera proposta va ser que els pares dels
al.lots pagassin un carnet de
futbol base de 5.000 pessetes i col.laborassin, ja que
nn el futbol base no feim

pagar entrada i enguany
menys. Ara el que sí hem
possat molt clar, és que han
de pagar aquesta quantitat.
Jugador que vol jugar amb
el Badia de juvenils per
avall, a de pagar i fins ard
tots han pagat. Hi va haver
moltes de queixes, ara bé,
el futbol base ha de ser per
ajudar al futbol gran.
-Creus que si el Badia
comença a guanyar partits, la gent vendrà més al
camp?.
-No crec que els resultats
tenguin res que veure en
que la gent véngui més o no
véngui. El Badia l'any passat va fer una gran temporada i al final, quan noltros estàvem a punt de clasificarnos per jugar la Copa del
Rei i de poder jugar la Iligueta d'ascens a Segona B, jo
et puc dir que els tres darrers partits que jugàrem
dins Cala Millor, les taquilles
no arribaren a 25.000 pessetes. Això vol dir que per
molt que et juguis un lloc,
més amunt o més avall, la
gent tampoc ve al camp.
amb la gent que ve és molt
difícil poder dur un equip a
Tercera Divisió.
-SupOs que ja ho has
demanat altres vegades,
però que els tornaries demanar als aficionats, per
què tornin al camp?.
-És que si al menys venguessin els socis, es veuria
gent a les graderies, però és
que no vénen ni els socis i
això és greu pel futur de l'equip i del Club.
-Per acabar, que els diries als jugadors i al entrenador, a aquets moments
tan dificils en què està l'equip?.
-Només una cosa, que
tenguin tranquil.litat, que es
seguesqui fent feina com
fins ara, ja que le fan seriosament i els bons resultats
vendran per ells totsols.
Texto i foto: Felip Barba

1:1 Futbol
Cantera del Badía

Los Benjamines empezaron goleando 0-10
en Algaida
Los Benjamines del
Badía, entraron con muy
buen pie en esta nueva temporada, demostrando en Algaida, por el resultado y
juego, que los de Cala Millor
tienen unas buenas raices y
que el día de mariana se
podra contar con ellos. Los
goles fueron marcados por;
Juanfran 4, Mania 2, David
2, Sevi y José. Destacar a
todo el equipo, sobresaliendo por sus goles y su constante movilidad este bullicioso y pequeho jugador, que
es, Juanfran.

BADIA: Juanito, Matías,
Estrany, Victor, Alex, Sevl,
Juanfran, David, José, Andreu y Alberto. (Ripoll,
Mania e Infante).
JUVENILES
ESPAÑA 2 - BADIA 0
No jugaron bien los juveniles del Cala Millor, en su
visita al España de Lluchmayor, ya que sin ser dominados, encajaron dos goles
en sendos fallos defensivos,
fallando también en ataque.
Sólo destacar el pundonor
y la entrega de Colau.

BADIA: Marquet5o, Coto,
Juanma, Colau, Andreu,
Lado, Vicente, Riera,
Jordl, Massanet y Jaime
(Rafa, Richter y Castellote).

CADETES
POLLENSA 3 - BADIA 2
Pedro,
BADIA:
Juan
Jaime, Mateo, Manuel, Zacarias, Carlos, Sevilla,
Reynés, J. Brunet, Juanan
y Servera (Paco, Collado,
Martínez, Alfós y Gómez),
A pesar de llegar al descanso con un 0-2 favorable,
los Cadetes del Badía no
consiguieron aguantar el
empuje que pusieron los jugadores del Pollensa, y en
la segunda parte sucumbieron, pero nunca dieron su
brazo a torcer y hasta el último minuto lucharon por Ilevarse algo positivo. Los
goles fueron marcados por

La acupuntura es un
método eficaz para el
tratamiento del DOLOR
artrósico, menstrual,
lumbago, dolor
de cabeza, neuralgias,
hemorroides

Sevilla y Juanan, siendo los
mejores jugadores; Carlos y
Juan Pedro.

INFANTILES
BADIA 2 - MONTUIRI 2
Jugando una gran Segunda parte, los infantiles se hicieron merecedores de la
victoria, pero debido unas
veces a las buenas intervenciones del portero del Montuïri y otras a la precipitación, no se pudo lograr el
tercer gol. Destacar por sus
buenas maneras demostradas, su sentido de juego y
su movilidad, al jugador Delgado. Los goles del Badía,
fueron marcados por: Gimeno y Martínoz.

Mención especial merece
el colegiado Sr. Barceló, ya
que no quiso saber nada de
las normas aplicadas a los
porteros, pues el portero del
Montuïri, cometió cuatro faltas a lo largo del partido y
no sancionó ninguna, cosa
que exaltó un poco a los aficionados, pues en Sa Pobla,
los infantiles perdieron merced a dos faltas del por tero
del Badía. Sólo pedimos que
unifiquen los criterios.
Por el Badía Infantil, jugaron: Alan, Julian, Alcover,
-

Jero, Domenge, Fernando,
Guerrero, Roberto, Conesa, Delgado y Joaquín
(Umbert, Massanet, Martínez y Vadell).

Doctores
CENTRO
ACUPUNTURA JAUME SANTANDREU
DIETETICA - NUTRICION

Cl Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR

PEDRO POU
Avenida Joan March Ordinas
4° G; 4° A
Tel. 76 19 76 PALMA

Torneo Comarcal Perias Fútbol y Fútbol
Sala 1.991-92
Se comunica a todos los Delegados del Fútbol Sala que el
lunes día 14-10-91, se acaba el plazo de inscripción para
participar en dicho Torneo.
Asímismo en el Campo Andrés Pascual Frau se celebrarà
la próxima junta a las 2030 horas, donde se harà entrega a
todos los delegados de las correspondientes fichas, así
como todos deberan presentar relación de jugadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
P. Son Servera, 5 - Nofre-Vilchez, 3
G. Galletero, 1 - Bar Ciutat, 0
Constr. Servera, 4 - Peña Mallorca, 1
Bar S'Estel, 0 - Bar Margarita, 0
Descansó: Ses Delicies

Es Tai, tercer clasificado del grupo B

Mas/Masvi
Comercial Ribot
Centro Cultural

4
5
5

0
0
0

3
1
1

1
4
4

16
10
11

8
16
27

3
1
1

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS

Grupo B
Pub Can Mac, 8 - C. Cultural, 2
Calas Mca., 4 - C. Ribot, 3
Cardassar, 1 - C. Extremadura, 1
Mas/Masvi, 2 - Bar Es Tai, 2
Descansó: P. Adrover

Grupo A

Grupo A
Garage Galletero
Bar Ciutat
Pefía. Son Servera
Bar Ses Delicies
Frutas Servera-Margarita
Can Nofre-Cons. Vilchez
Bar S'Estel
Constr. Servera
Peña Mallorca

5
5
5
4
3
4
4
4
4

3
2
3
2
1
2
1
1
0

1
2
0
1
2
0
1
0
1

1
1
2
1
0
2
2
3
3

8
14
15
16
4
13
4
6
5

5
6
9
10
3
16
6
19
11

7
6
6
5
4
4
3
2
1

4
5
4
3
4
4

3
3
2
2
2
1

1
1
2
1
0
2

0
1
0
0
2
1

13
17
12
10
14
6

4
15
8
4
9
8

7
7
6
5
4

Grupo B
Cardassar
Calas de Mallorca
Bar Es Tai
Plantas Adrover
Pub Can Mac
Casa Extremadura

VIERNES Y SABADOS
MUSICA EN VIVO

4

Can Nofre-Vilchez - Bar S'Estel; a las 1900 h. Porto Cristo
(saloado)
Bar Ciutat - Peña Son Servera; a las 15•45 h. A.P. Frau (sàbado)
Peña Mallorca - Delicies; a las 1030 h. A.P. Frau (domingo)
Bar Margarita - Constr. Servera; a las 1100 h. Cala Millor
(domi ngo)
Descansa: Garage Galletero
Grupo B
Centro Cultural - Mas/Masvi; a las 1030 h. Son Macià (domingo)
Comercial Ribot - Pub Can Simó; a las 1545 h. Poliesportiu
(sabado)
C. Extremadura - Plantas Adrover; a las 1600 h. Felanitx
(sabado)
Bar Es Tai - Cardassar; a las 17 h. Porto Cristo (sabado)

Maximo Goleador Grupo A.- D. Esteban Caldentey (Ses
Delicies) con 5 goles

Maximo Goleador Grupo B.- D. Juan Solivellas (Centro
Cultural) con 7 goles.
(Sin contabi lizar ésta última jornada).

RESTAURANT - TORRADOR - GRILL

Mendia Vell

Situado en una de las casas rris antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL

Corminicamos que hemos incorporacto servicio de
cocina rnallorquina que renovamos periódicamente.
Possessió Mendía Vell: Crta. Manacor - Porto Crísto
Tels. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIODIA Y NOCHE. SABADOS Y DOMINCOS, MÚSICA EN VNO

Futbol

X Torneo Fútbol de Empresas Consell Insular de Mallorca

Es Forat sigue intratable
ES FORAT, 6.- David, T. Mira, Mestre, Javi, Salas, Galmés, Amer, P. Riera, Taqueta, Alcover y J. Mira. En la segunda mitad: Riera Fullana, Padilla y Salvador.
CAFET. LA PENYA, 0.- Siguen: Serra, Galmés, Onozco,
De Hevia, Cladera, Pujadas, Monanta, Mayol, Bonnín y
Serra O. En la segunda mitad: Simarro y Pous.
ARBITRO.- Sr. M. Andreu. Aceptable arbitraje. No ensehó
tarjetas, pues ol partido fue jugado con mucha deportividad.
GOLES.- Minuto 7; 1-0. Amer, desde lejos sorprende a Siquier.
Minuto 12; 2-0. J. Mira, muy oportuno bate nuevamente a
Siquier.
Minuto 50; 3-0. Riera Fullana de espléndida jugada personal.
Minuto 57; 4-0. Alcover se interna por la banda derecha y
su centro lo remata Taqueta.
Minuto 70; 5-0. Padilla burlando la salida del portero.
Minuto 88; J. Mira en jugada personal cierra el tanteador.
INCIDENCIAS.- Nueva victoria y por goleada del equipo
manacorí que sigue intratable dentro de un excelente momento de juego lo que le vale ya ser líder de la clasificación.
El encuentro fue dominado completamente por el equipo
manacorí que no dio opción al equipo de Sa Pobla que ni
siquiera pudo lograr el gol del honor, pues Salvador (que
salió en la segunda parte) lo impidió en dos espléndidas in-

tervenciones.
Este fin de semana hay jornada de descanso en el Torner
y :a próxima jornada el equipo manacorí le oorresponde des
cansar. Tenemos pues 15 días sin competición, esperema
que en este período de descanso no se pierda el olfato dt
gol ni el excelente tono de juego que disfruta actualmente E
equipo.

RESULTADOS 5" JORNADA
Autoes. Levante, 0 - Afición Consell, 3
Comercial Mari, 4 - Fonthisa, 2
Es Forat, 6 - La Penya, 0
Casa Reg. Murciana, 3 - Bar Martorell, 0
V.D. Son Olivar, 2 - El Porverni, 4
Descansó: Rte. Tropical

CLASIFICACIÓN
Es Forat
Rte. Tropical
El Porvenir
Comercial Mari
Casa Región Murciana

FIAT TEMPRA.
COCHE IMPORTADO DEL AS1'0 1991.
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AHORA, HASTA
100.000 PTAS. MAS
POR SU COCHE
USADO.
Este mes al comprarse un Tempts (de entre II
verstones gasohna y drescl . Incluida la Fórmula
Station Wagorij. le ofrecemos
100.000 Plas mas de sobrevalo-

_

TEMPRA1,---•

ración por su coche usado.
Acérquese a su Conceslonario y preparese a
disfrutar del mmor coche unportado del tho
Oferta vanda hasta final de mes.

Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.

Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel, 84 34 00 - 84 37 61. Manacor

El proper dimarts dia 15 d'Octubre

Presentació de la Penya Barcelonina
«Miquel Angel Nadal»
El proper dimarts, tendrà
lloc la presentació en els
Mitjans de Comunicació, de
la Peña Barcelonina «Miquel
Angel Nadal»,
Aquesta Penya, està formada per un nombrós grup
de gent, que es senten els
colors blaugranas i que han
creat aquesta Penya de manera oficial.
Dintre aquesta Junta Gestora, hi ha barcelonistes de
«pro», com són En Xisco
Lladó, Xisco Pinya, Bernad
Muntaner i altres. Presidits
pel sempre inquiet; Mateu
Mas Massanet; «Mateu des
Tanit».
Aquesta presentació, que
com hem dit abans serà el
proper dimarts a les nou i

mitja del vespre, només
sera pels Mitjans de Comunicació i tindrà lloc en el
Local Social. Ubicat a la
«Cafeteria Tanit» de Porto
Cristo.
Després d'aquest acte, es
donarà a conéixer la data de
la presentació oficial d'aquesta primera Penya Barcelonina, que durà el nom
del gran jugador manacorí,
actualment en el Barcelona,
Miquel Angel Nadal.
La próxima setmana donarem més noticies d'aquest
acte de presentació, així del
que tenen planificat els dirigents d'aquesta Penya. Primera que es constitueix a
Manacor i Porto Cristo.

CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»

Diumenge, 13 d'octubre
a les 500 h. del capvespre

DIVISIÓ NACIONAL

Cala d'Or
C.D. Manacor

BANCA)kMARCH

Bàsquet
14 inscripciones
para el VII Torneo
de Béisquet
Un aho màs se ha puesto
en funcionamiento el Torneo
de Pehas Bàsquet, con la
reunión efectuada el lunes,
en la cual debemos destacar la formación de una
nueva Junta Directiva que
fue elegida por votación
unànime de los delegados
de los equipos presentes.
Dicha Junta Directiva quedarà formada de la siguiente
manera:
PRESIDENTE: Sr. Pedro
Bauzà
VICEPRESIDENTE: Sr.
Vicente Mayordomo
SECRETARIO: Sr. Juan
D. Grimatt
Debemos hacer notar el
gran auge que sigue teniendo nuestro torneo, pues son
numerosos los equipos de
fuera de Manacor que van a
tomar parte en este VII Torneo de Perias, hasta el momento presente se han preinscrito 2 equipos de Capdepera, 1 de Inca, 1 de Petra,
1 de Son Macià y 1 de Porto
Cristo todos ellos con
campo propio.
Los equipos restantes
todos ellos de Manacor son
los ya habituales Vidres Mallorca, Xauxa, Seat Audi W.,
Ciclos Mayordomo, Joyería
Manacor y Esperits Mulls.
Tan sólo se han apuntado
dos equipos nuevos, Foto
Sirer y Bar Puigserver.
Así pues son catorce los
equipos pre-inscritos hasta
el momento, y estamos a la
espera de algunos més,
aunque sin duda no ha dejado de ser sorprendente la no
participación de dos equipos
ganadores de dicho torneo
como son Bar Es Tai y L.
Soler Cocinas.
En la próxima reunión del
lunes 14 ya se entregarà el
calendario y los arbitrajes
correspondientes a la V Jornada, que tendrà lugar el sàbado 19 de Octubre.

El juvenil masculino perdió su primer
encuentro oficial frente al Patronato

El Club Perlas Manacor
renovaró en breve, varios
miembros de la directiva
Las juveniles: dos encuentros, dos victorias
(Redacción).- El Club Perlas Manacor de baloncesto tien
previsto en breves fechas, renovar varios de los miembrc
que pertenecen a su Junta Directiva. Aunque por el momer
to desconocemos los que a partir de esta nueva temporad
se introducirén dentro del club perlista, la renovación se
varà a cabo por tal de que no tengan que ser los propios er
trenadores quienes se hagan cargo de las múltiples tarea
que supone pertenecer a la misma, y a la vez contar con a
gunos representantes en los partidos que se disputen dentr
de «Na Capellera».
Por lo que se refiere a los partidos oficiales que desde
pasado fin de semana comenzaron los representantes dr
Perlas en categoria juvenil, cabe destacar la buena labc
realizada por los chicos de Tomeu Santandreu en la pist
del Patronato, aunque perdieran por una diferencia de cato
ze puntos y las dos victorias de las féminas.
El Juvenll femenIno se enfrentó el pasado miércole
ante el Esport es Port (Portocolom), de donde salieron co
una victoria muy abuttada, pues el marcador final reflejab
un claro y merecido 24-85. Frente al Colonya Pollença, part
do que s disputó el pasado fin de semana en «Na CapellE
ra», las chicas vencieron por una diferencia de veinte punto
(48-28). El partido, a pesar de la diferencia en el resultadc
se Ilevó a cabo con un juego lento en ataque, falto de idea
y espíritu de sacrificio. Ambos equipos demostraron en est
primer partido encontrarse todavía desfazadas de las com
peticiones, por lo que cabe trabajar mucho para consegui
en los próximos partidos, victorias con màs tranquilidad.

JUVENIL MASCULJNO
Los chicos de Tomeu Santandreu disputaron el pasad n
sébado su primera jornada oficial de la temporda frente E
Patronato, perdiendo de una reducida diferencia de catorzi
puntos (64-50). Cinco minutos de despiste y una inoportun,
lesión, fueronlos determinantes que al final, el marcador se
halara una màs que importante diferencia favorable al equi
po anfitrión. El conjunto manacorense trabajó lo suficient n
para hacerse con los dos puntos del encuentro, pero sii
duda, los chicos del Prohaci aprovecharon la única ocasiói
del encuentro.

PARTIDOS DEL RN DE SEMANA
Para mahana sàbado se han previsto dos interesante
partidos en la pista de «Na Capellera». El primero de ella
se disputarà a partir de las diez y media de la mahana,
cargo del equipo juvenil femino y frente al Brisas Santanyi
Para las doce, serén los representantes del juvenil masculi
no quienes se enfrenten ante el La Salle y en donde los chi
cos saldrén a la cancha para hacerse con la primera victori;
de esta temporada. El equipo «Senior» inicia el próximo do
mingo su primer partido oficial de la liga visitando a los chi
cos del Prohaci, por el momento, equipo incógnita dentro di
la Tercera División Autonómica.

Liga de Dardos Manacor 91/92
JORNADA 3" DIVISIÓN, DIVISIÓN 1"
Condal, 4 - Roseta, 4
S'Hort, 4 - Nofre, 4
Woody's, 7 - Ramonico, 1
A.P. Frau, 4 - Olímpic, 4
S'Estel, 2 - Delicies, 6
Descansa: C.D. Poker
PRÓXIMA JORNADA, DIA 18-10
Nofre - Condal
Ramonico - S'Hort
Olimpic - Woody's
Roseta - S'Estel
Delicias - Poker
Descansa: A.P. Frau
Hoy viernes, día 11. Jornada de descanso

EQUIPOS
S'Hort
Nofre
Delicias
Woody's
Condal
Olímpic
A.P. Frau
Roseta
Ramonico
oker
S'Estel

J
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2

GE
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

P
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
2

SF SE PS.
5
8
16
15
9
5
4
4
12
3
14 10
3
12 12
2
10 14
10 14
2
10 14
2
2
9 15
2
8
8
0
4 12

MEJOR JUGADOR DARDO CONVENCIONAL
M. Tirada: 140 a 159 = 1 punto, 160 a 177 = 2 puntos,
h 80 = 3 puntos
Emilio D, 5 puntos; J. Amer, 4 puntos; Femenías, 4 punlos; P. Puigros, 7 puntos; L. Navarro, 6 puntos; M. Bueno, 4
puntos
M. Cierre: 99 a 119 = 1 punto, 120 a 139 = 2 puntos, 140 a
159 - 3 puntos, 160 a 167 = 4 puntos, 170 = 5 puntos
S. Simó, 2 puntos; J. Amer, 1 punto; J. Pascual, 1 punto;
P. AcuFias, 1 punto
M . Partida: 9 dardos = 6 puntos, 10 a 12 dardos = 4 puntos,
3 a 15 dardos = 2 puntos, 16 a 18 dardos = 1 punto
Femenías, 2 puntos.
UORNADA 3" DIVISIÓN
[ia Coma, 3 - S•Estel A.T., 5
ar Nuevo, 2 - Sa Mora, 6
s Cau, 6 - S'Hort A.T., 2
an Simó, 4 - B. Nuevo, 2
urense, 4 - A.T. Nofre, 4
R(`_)XIMA JORNADA, DIA 25-10
'Estel A.T. - Murense
a Mora - Sa Coma
'Hort A.T. - Bar Nuevo
. Nuevo 2 - Es Cau

Equipo de S'Hort, actual líder de la l• División

A.T. Nofre - Can Simó
ATENCIÓN.- Días 11 y 18 de octubre. DESCANSO, en
División.

EQUIPOS
Es Cau
A.T. Nofre
Sa Mora
B. Nuevo 1
S'Estel A.T.
Bar Nuevo 2
Murense
Can Simó
Sa Coma
S'Hort A.T.

JG
3
3
2
3
2
3
1
3
1
3
3
1
0
3
0
2
3
0
0
2

EP SF SE PS.
6
6
0 18
0
5
9
0 15
1
4
1 13 11
0
3
1 13 11
1
3
1 11 13
1
3
1 13 11
1
2
9 15
1
2
1
9
7
1
1
1
9 15
2
1
0
4 12
2
0

MEJOR JUGADOR DARDO CONVENCIONAL
',4
M. Cierre: Arroyo, 1 punto; A. German, 1 punto; Florencio, 1 cn
ch
punto; Rafa Jurado, 1 punto
.à.
M. Tirada: Sánchez Cobos, 3 puntos; A. Paez, 2 puntos; M.
Vives, 2 puntos; Arroyo, 2 puntos

tri

(0

Buen comienzo en Felanitx
Estos fueron los resultados en las categorías de tercera
nacional y juveniles:
TERCERA NACIONAL
Felanitx T.T. 1 - C.T.M. S'Hort 5
Palma T.T. 5 - Palma Promesas 0
Anubis T. M. 5 - CTM Tramuntana 0
Virgen de Lluch 4 - CTM Ciutadella 5
ClasificacIón
Anubis T.M.
Palma T.T.
C.T.M. S'Hort
C.T.M. Ciutadella
Virgen de Lluch
Felanitx T.T.
C.T.M. Tramuntana
Palma Promesas

1
1
1
1

1
1

O
O
O

O

O
O
O

1
1

o

5
5
5
5
4
1
0
0

0
0
1
4
5
5
5
5

2
2
2
2
1
1
1
1

5
5
5
5
4

0
0
1
4
5

2
2
2
2
1

JUVENILES
Virgen de Lluch 4 - Tramuntana 5
Palma 5 - Palma Promes. 0
Inca T.T 0 - Anubis 5
Felanitx 0 - S'hort T.T. 5
Clasificaclon
Anubis
S'Hort T.T.
Palma
Tramuntana
Virgen de Lluch

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

0
0
0
0
1

Palma Promesas
Felanitx
Inca T.T.

5

O

O

o

o

5

El club cafetería S'Hort Manacor en su desplazamiento a
Felanitx logró la victoria por partida doble, ya que tanto los
juveniles como los seniors no tuvieron problemas para ganar
a sus respectivos rivales.
Juveniles: Jugaron en esta categoría por S'Hort Manacor:
Miguel Serra: Venció en sus dos partidos con claridad sin
tener ningún tipo de complicación en ningún momento.
Pedro Fuster: Al igual que su companero en ningún momento vio peligrar el resultado final ya que la superioridad
era clara, para este bravo y valiente jugador que se
convirtiendo por momentos en un verdadero campeón.
Andrés Gil: Fue de los tres, quizs el que peor lo pasó,
venciendo sus partidas pero con los marcadores nris ajustados, Ilegando en algún set con un marcador de 20 a 20, logrando al final la victoria.
Categoría Senior: Diremos que lo mejor de este primer
encuentro fue el resultado ya que da ganas y coraje para los
jugadores de Manacor, ya que un buen comienzo siempre
es bueno de cara a la moral.
Alineaciones por S'Hort Manacor:
J.L Moragón: Expléndido, con un juego r4ido y preciso
que barrió literalmente a sus rivales no dando opción a los
jugadores de Felanitx de cara al resultado final a obtener de
sus enfrentamientos ningún punto. Jugó dos partidas obteniendo dos puntos.
J. Fons: Jugó bien ganando sus respectivas partidas

RESTAURANT

LA CASA GALLEGA
de

o

ABIERTO
TODO EL ANO

Cala Millor

Si usted quiere comer bien en Cala Millor, la Casa Gallega lo mejor
CALIDAD Y PRECIO JUSTO
Especialidades: Pescados frescos. Carnes frescas
Parrilladas y frutos del mar. Vinos de Ribeiro, Albaritios y otros.
Restaurant

LA• CASA GALLEGA
C/ Na Penyal, 11. Cala Millor
#
Telélono: 81 32 23

Nuevos platos:
Conejo con setas
Setas al estilo gallego
Bandeja pescados frescos variados
y otros platos
Dirección: XAVIER MORANTE
Cocina: MANOLI MARTÍN

MENU DE LUNES
A V1ERNES
de 1 a 5 larde

*

DISCO Q
es moda

-4(

DISCO Q es
el vértigo
de la libertad

*DISC011,1,

*

)4(

CALA MILLOR
La dirección de DISCO Q PALACE se complace en invitaros a
la presentación de la temporada OTOIST 0-INVIERNO 91-92 que
-

tendrá lugar el próximo viernes 11 de Octubre

ES CURIOSO
LA MEJOR MUSICA DE
LA TIERRA SE ESCUCHA EN...
(Disc-jockeys: Xema y Moncho)

-0(
*
*Disco *

*

44(

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

VENDES
Vendo piso en Manocd,
muy soleado, 3 habitaciones
dobles, solón comedor. bano.
entrada, cocina amuetalada
con office, 2 balcones, puertas
nuevas de snortess, 3er piso. Precio: 7.030.000 pts. Tel. 55 45 43
(11-10).

Venc pis de 3 quartos, salo,
bany, cuina i teléfon. Rambla
Rei en Joume n 5, 2'. Telf: 64
65 28(20-9)
Venc Honda ViSiófl PM-9308BD, 700 km. Super nova. Telf: 55
47 7 0 (13-9)

Vendo Land Rover Santcna,
modelo corto. Motor nuevo.
Te1:908610376(11-10)

Vendo solar en Porto Cristo
con buc edificodo.Abajo para
uso comercial y arriba para vivienda. Céntrico. Telf: 58 65 88
(Mejortardesy noches)( 13-9)

Se vende colchón de espuma de 90 cm., nuevo. Tel: 84 38
78. Precio:4.000 pts. (11-10).

Vendo Alfa 75, 2.000 con aire
ocondcionado PM-AL. Telf: 55
5012(13-9)

Vendo cosa en Porto Cristo.
C/ Penyo, 34. Precio: 7.500.000
pts. Te1:82 02 36(11-10)

Vendo 2 orneses competición ingleses. 4 puntos totdmente nuevos. 15.000 el juego.
(Miguel)Telf : 55 13 71 (13-9)

Vendo maquina Expiroción
para taller de muebles. Tel: 55
19 11(11-10).
Se vende piso en Porto Cristo,
con 2 habilaciones. Informes
Te1:820049(11-10).
Vendo cochorros Boxer con
Loe y pedegrí de compeones
interoncionales, pueden verse
los pockes en Manocor. Tel:
908610376(11-10).
Se vencie jardncon caseta a
100 rn del ombulatorio. Tel: 82
10 39 (4-10).
Vendo piso o estrenar frente
POEQUE. Municipal. 3 dormitorios, 2 banos, ascensor. Tel: 55
16 10(4-10).
Se vende solar de 200 m., informes Tel: 55 16 15 (Horario labord)(4-10).
Vendo moto marca Yamaha
74. A toda prueba. Precio:
90.000 pts. Vendo coche 1430,
dodo de baja, buen estodo;
20.000 pts. Informes: 55 48 06
(de 12a 14h.)(4-1O).
Vendo piso C/ Solima.rr 18,
1°A. Te1:55 05 67.(4-10).
Vendo Seat Ronda CL PM-Y.
Tel: 8438 78(4-10).
Ocasión!. Vendo coche; R-21
T-I. PM-6575-AV. Inyeeción y
aire ocondcionado. Seminuevo. Precio: 1.300.000 Ptcss. Tel:
55 11 11(4-10)
Vendo coche, Mercedes
190-E ano 84, muchos extres,
ges metalizado. 1.950.000 ptas.
Tel: 55 33 13 Horasoficina.(27-9)
Se vende pemer piso. Tel: 82
1039(27-9)
Se vende solcr en Porto Cristo
de 170 metros. esquina d otro
lodo del •Pinarór. Tel: 82 10 39
(27-9)
Se vende finca en Manocor
Panto boja. 1 piso, atico y 2
plozos de garoje. Tel: 55 14 53 820358(27-9)

e',1
scss

convenir. Telf: 8215 57 (20-9)

Se vende casa en Porto Cristo co garoje. Tel: 55 14 53 - 82 03
58(27-9)

Se vende roqueta nueva con
• cordaje nuevo. Marca HEADcel 600. Recio 13.000 ptas. PregunE tor por Marc. Telf. 56 8147 (20-9)
41)
crj Venc Ve1eroGolopogosde 9
1s. metres amb bon estat i preu a

Vendo moto RD-350 LC-PMAU. 10.030 km. Micheiin trasero.
H1 Sport con 100 km. Regalo
amortiguodores dirección, perfecto estado. 425.000 pts. Telf:
821852-554427(13-9)
Vendo Derbi vartant, pocos
kilómetros. Teléf ono: 82 20 37 (69)

sscl' operosr amb aigua. preferentment zona Molí d en Sopa:
lel: 55 18 07. Cridar els horabaixesa partir de les 7 h.

Es lloga plonta baixa a Porto
Cristo. Tel: 82 1285(27-9)

Comparía piso o plonta baja
en Manacor. preferible zona
Colegio La Pureza. Tel: 55 52 44
(27-9)

Alquilo locd 170 m2 apto
para cudquier negocio corriente 380 y 220. totdmente
restaurado. Zona Scnta Catdina. Tel: 55 50 95 (nochesde 21 a
23h)(27-9)

Zona San Lorenzo, busco rústica. 2 cuarteradas con cosa o
eciificable. Telf: 82 14 29 por la
monanas.(20-9)

Cerc una coderia per llogar
oprop de Es Serralt. Telf: 84 32 25
-55 1884(20-9)

Compra Todo-Terteno o
cambiaría por Peugeot 309
diesellujo. Tel: 81 30 71. (6-9)
Compro Corabina del Caiibre 22 de precisión. Telf: 84 33
41. LJamar mós de las 9 noche.
(30-8)
Comproría bicicleta eMountain Bikess Telf: 55 12 62 (Cati)
(2-8)
Compraria una rentodora,
una cuina de butà i una gelera
en bonestat. Telf: 84 42 59 (2-8)
Se traspaso BAR ELEPE. Tel: 55
0242(27-9)

Vendo cafeterta céntrica en
Porto Cristo opto para cualquiernegocio. Tel: 82 1739 (6-9)

LLOGUERS

Vendo coche Renault 14
para piezas. Precio 40.000 pts.
Llomar despuésde las 20 h. a 55
25 28 (6-9)

Cerc casa grossa o Manacor
per llogar.T&: 83 38 02 (11-10).

Se vende bungalow, zona
Benidorm (Calas de Mallorca).
Te1:83 32 14(6-9)
Cola Domingos vendo rústica ecificable de 7103 m• (una
cuarterado)a 2 km de la costa
con p4anos para vivienda de
150 rn*, con posibilidod de
ogua y 112, rodeoda de pored y
vista d mcr, precio 2.200.000.Te1:552227. (6-9).
Se vende piso céntrico
omueblodo y con teléfono en
Porto Cristo encima Banco
Central Tel: 81 04 48 y 82 04 03
(6-9)
Vendo raqueta de tenis
marca Prince en perfecto estado. Cordaje nuevo. 17.000
ptas. Llamar d 55 03 28 y preguntar por Art• Antonia Uodrà.
(30-8)
Vendo Honda MBX PM-AP en
perfecto estodo. Telf: 55 03 28.
Preguntar por lyr Antonia Llodrà (30-8)
Se vende finca, ocho cuarterados, dboles frutales, almendors. con casa antigua, con
ogua y luz, en el km. 10 de Manocor a Porto Cristo. Telf: 82 14
29(30-8)
Vendo Alfa-75 2.0 con aire
ocondcionado PM-AL. Ted: 55
5012(30-8)
Se vende Aprilia Futtra, matrícula PM-0255-BF. Telf: 55 01 67
(30-8)

COMPRES
Compraria 1/2 cuorterada
amb arbres fruitals i caseta

Traspaso locci en Avda.
vodor Juan dondo a dos calles,
totalmente montado, ideal
pora cualquier negocio. Tel: 24
78 12.(11-10).
En Podo Cristo moestra
lorío estudo o apartamento
durcrste curso escolar. Tel: 20 74
39 (8 a 10 noche)(4-10).
Se algtila piso amueblodo
en C/ Son Jorge rr 20 en Porto
Cristo. Esqtrna Hotel Perelló. hformes: Tel: 55 24 44. Manocor
(4-10).
Alquilo piso en Porto Cristo.
vista d mar. Orientación inmejorable. Tel: 55 0724 (4-10).
Se alquila us ler piso. Tel: 55
3465(4-10).
Se dqiiíapisoAvdo. de' s Torrent. Tel: 55 20 55(4-10).
Se alquila ler piso sin omueblar. zona Es Barracar. Precio:
30.000 pts. Tel: 55 23 38 - 55 26
49(4-10).
Alcsrlo planta baja amueblada en Porto Cristo. Tel: 55 16
20 (medocfay noches)(4-10).
Alquilo piso en Porto Cristo.
Tel: 55 15 93 (de 8 a 10 noche)
(27-9)
Alcsrlaría cochera o puestos
de Aparcamiento cirededd
de C/ Concepción, Porto Cristo.Te1:82 0173(27-9)
Tenc locd per llogar, centro
Manacd.Tel: 55 07 51 - 82 02 50
(27-9)
Cercom per llogar plcrea
boixa, que no sigu cèntrica.
Tel: 55 22 62 (migdies)(27-9)
Se ciqaila corpintería con
mackinaria. Tel: 82 02 50 - 55 07
51(27-9)

Tenc estudi per llogar Telf: 82
1990(20-9)
Dispongo de casa céntrica
para alquilar apta pora cualquier tipo de negocio u oficina.
Telf:55 32 37 maAancts(13-9)
Se ciquila local 60 m2 en
zona Ploza l Ebenista Razón de
5a 10 noche. Telf: 55 53 35 (139)
alico en Porto Cristo, 3
dortnitorios, solón comecior,
cocina, bano. gran terraza con
vista al mar, a 5 minutos de la
playa. Tel: 29 14 69 (6-9)

OFERTES
TREBALL
Se necesitan 2 oficides, encofradores y 6 peones. Razón
Te1844233(11-10).

jor los fines de semanaen jord
nería. Tel: 55 45 25(4-10).
S' ofereixdlota jove per des
pador a una tenda. Telf: 55 2:
47(20-9)
S' ofereix aLlota per mecc
nografiar textes. Telf: 55 23 4'
(20-9)
CNca responsable se ofred
paro guardor ninos en Monc
cor viernes tardes y noche. Só
bado manana, torde y alguns
noche. Telf: 55 26 26(20-9)
Se ofrece chica para trabc
jar a hocas en casos porticulc
res. Telf:555136 (20-9)
Se ofrece joven con auxilic
de formacia.Tel: 55 21 85(6-9)
Se ofrece sedsora para cuidc
personcrs de edad. Tel: 55 35 8.
(6-9)
Se busca trobajo de
neante.Tel: 5692 90(30-8)
CNca de 19 oflos se ofrecs
para cualquier tipo de trobajs
por las tardes. Telf: 55 42 27 (30
8)
Sersora se ofrece pora limpic
por horas, ya sea en casa pali
cular o local público. C/ Corr
rd 33 bajos(30-8)
Se ofrece chica para limpie
za del hogar. Plaza Industrio n
5-4-2(16-8)

Cercam jove de 16 o 17 anys
per fer feina a una fusteria. Infortnoció d correr Lepanto. 18.
Tetf:5509 62(20-9)

DIVERSOS

Se precisa personal con conocimiento de idiomas en
agencia de viajes en Cda Millor. Tel: 58 67 23(6-9)

Acodemía Corte y confec
ción dan closes por las tordert
C/ P. Bonnín n 8, Tel: 55 22 7(
(11-10).

Se precisa persond pora
Bingo .Sala Imperid•de Manacor. Telf: 55 15 90 y pregunta
por Miguel. (23-8)

Grup Paperins: animació 1n
fantil. comunions, festes.. etc
Informadó:55 15 55. (11-10).

Se necesita Jefe Sector o
Maitre para Restauronte de
lujo. Contrcrto 9 meses. Zona
Ccia Millor. Telf: 82 20 04 (de 14
a 17 horas)(9-8)
Se necesito cNca para guardar nihos 5 horas darias en
zona de Cala Millor. Telf: 81 32
00(2-8)

DEIVIANDES
TREBALL
ofereix alloto amb estudis
de puericultura per fer feina a
una guarderia. Tel: 58 16 03 (410)
Allota de 21 anys, í ofereix
per fer feina de dependenta.
Tel: 58 1603.(4-1O).
Busco trabajo para limpiar
casas. Informes: C/ Hermanos
Comilorr 1 derecha. (4-10)
CNca de 18 anos busca trabajo en Manocor, Tel: 84 30 83
(4-10).
Se ofrece chico para traba-

Regolo una gatito roza ra
mesa. de 4 meses. C/ Sar
Roque,8 (4-10).
Professora d' EGB dóna clas
SOS de repàs a Porto Cristo c
grups reckits d' dumnes.Tel: 54
24 85(a lesnits) (27-9)
Es donen classes de repàs ck
6è, 7é1 8è d' EGB. Telf: 55 51
(20-9)
Es donen classes de repà
d' EGB a Monacor. Ted: 84 &
05. Avda Juan Miró. 4. 4' kri
(20-9)
Es donen classes de repà
d' EGB els horabaxes de 5 a
delvespre. Telf: 82 1557(20-9)
Se regalan gatitos muy cori
nosos.Telf:84 30 83(13-9)
Profesora de EGB da close.
de reposo y de inglésen Mana
cor. Todos los niveles, grupos re
ducidos. Telt 5528 05 (13-9)
Joven educadoy serio gusto.
ría conocer dama educadc
para solir. Referencios en e
Apartado120FelaNtx.(13-9)
Cedo perto 3 meses pasto
demert vacunado. Telf: 84 32
41 (m as de las 9 noche)(30-8)

Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas. S.A., Avinguda
d•es Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas , S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Veri S.A. S'Arenal; Palma.
-Proherna S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosgue; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpif5à; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Po!len. Andrx.

Telèfons
d'interés
55 40 75- 20
Ambulàncies
55
Urgències
55
Ambulatori-consultes
55 59 50 - 55
Cita prèvia
55
Centre d'Higiene
55
Médica Manacor

GRUAS REUNIDAS

65
44
42
56
23
02

65
94
02
68
93
10

55 43 11- 55
Asepeyo
55
Mútua Balear
55 33 66-55
Policlínic Manacor
Bombers
55
Bombers
55 00 63-55
Policia Local
55
Policia Nacional/ D.N.I
Policia Nacional
55
Comisaria de Policia
55
G. Civil Tràfico atestados
55
Guàrdia Civil
82
Guàrdia Civil P. Cristo
55
Gruas Reunidas Manacor
84
Gruas Bauzà
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55
58
Gruas S. Servera
55
Aguas Manacor
82
Aguas Son Tovell
55
Gesa
55 07 30-55
Aumasa
84
Servicio recogida basuras
55
Pompas Fúnebres Manacor
82
Oficina Turismo P. Cristo
Ajuntament de Manacor
84
84
Aj. Manacor Alcaldia
84
Aj. Del. Cultura
84
Aj. Del. Urbanisme
84
Aj. Rendes i exaccions
56
Ajuntament de S. Llorenç
Ajuntament de S. Servera
56
Ajuntament de Petra
83
Ajuntament de Felanitx
58
Ajuntament de Vilafranca
56
Ajuntament d'Artà
56
55
Jutjat instrucció n° 1
55
Jutjat instrucció n° 2
55
Jutjat instrucció n° 3
Jutjat instrucció n° 4
84
Contribucions
55 27 12-55
Hisenda
55 35 11-55
Taxis Manacor
55
Taxis P. Cristo
82
81
Taxis S'Illot
83
Taxis Cales Mallorca
Església dels Dolors
55
55
Es Convent
Crist Rei
55
55
Parròquia S. Macià
Parròquia P. Cristo
82
Parròquia S. Carrió
56
Parròquia St. Llorenç
56
55
Teatre Municipal
Telegrames per telèfon
72

43 50
09 50
32 00
085
00 80
00 48
00 44
091
16 50
19 96
01 22
11 00
45 06
36 16
29 64
56 80
39 30
05 70
41 11
24 91
31 29
18 84
09 31
91 00
91 11
91 02
91 04
91 03
90 03
70 02
00 00
00 80
00 03
21 54
01 19
59 11
07 25
41 59
27 16
34 01
18 88
09 83
00 14
32 72
09 83
01 50
10 90
02 44
15 63
94 13
90 21
45 49
20 00

Farmàcies
Dia 12, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 13, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 14, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 15, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 16, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 17, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 18, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 19, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 20, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartàritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges I Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION

MANACOR

DEL 9 AL 14
DE OCTUBRE

— SERVICIO 24 HORAS —

MIERCOLES

A

LUNES

/d
\§'V

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

MANACOR

LAS TORTUGAS NINJA 2
16 A 17 OCTUBRE, MIERCOLES Y1lJEVES:
ASISTENCIA

AGARRALD
COMO PUEDAS

MANACOR

55 45 06

"OBJETO DE SEDUCCION"

DISSARTE dia 12 4 5 50 7•40 i 930 h.

FAX

84 35 73
55 44 0

PROXIMA SEMANA: 18 A 21 OCTUBRE

DIUMENGE dia 13-4,550,14019 30 h

CALA MILLOR

58 56 80

AVDA. FRAY JUNiPERO SERRA, 27

"EL SErnIOR DE LAS BESTIAS 2"

.

.

DILLUNS dia 14 930 h
DIMARTS dia 15 930 h

tc,

LLIBRERIA
BEARN

Matrimoni

El passat dissabte, dia 5 d'octubre es va celebrar la
cerimònia del matrimoni entre els joves, Fernando
Nieto i Aina Tous. Després de la Missa, que va tenir
lloc a l'Església del Puig de Bonany, es va oferir una
festa per tots els amics i familiars a l'Eurotel. Moltes
felicitats a la parella i molts d'anys.

A. Rcsselló, 7 B

R. Institut, 18
MANACOR

Foto: S'Estudi Fotografia

A partir de
Il d'octubre la

Defuncions
Gabriel Matamalas Bosch, (à Perelló), 76 anys, 4 d'octubre
Lorenzo Pascual Llull (à Son Cladera), 79 anys, 6
d'octubre
Maria Riera Parera, 90 anys, 8 d'octubre
Francisca Rosselló Jaume (à Sa botigera), 73 anys, 9
d'octubre.

ihbreria de l'Institut
estarà oberta de
930 a 13
i de 17 a 20 hs.
LLIBRES LECTURA
LLIBRES DE TEXT

FE RTA PAPERERIA
Estoig ROTRING 04.04.08 (Plantilla curves i carpeta DIN A3 de regal)

4.395.-

Carpeta 16 anelles grosses

1.975.-

Bloc espiral fol tapa forta

295.-

Llàmines DIN-A4 GVARRO

150.Des de 1l al 31 d'octubre

L'ETAPA FINAL

(Història d'un jubilat)

Llorenç Femenias

PRÒXIM CAPÍTOL:
On Bernadt dins ca seva
s'avorria i Gabriela, la seva
dona, se preocupava de
veure'l tant mans fentes.

IX

Potser que Bernadí es volgués fer-se creure a ell mateix que aquella vida de jubilat era una forma encantada
de viure tot i així estar lliure de lligams obligats pel que
deia, seguit-seguit amb fermesa i total convenciment que
«no anyorava gens sa Gestoria», però, Gabriela, la seva
dona, tenia els seus dubtes pensant que més anvant el no
fer rés el cansàs. Se n'adonava que el seu marit no disposava de cap farandola que l'entretingués com hauria
pogut fer agafant estima a sa finqueta que tenien de
deixa, anomenada Can Costa, just just a la sortida de
Vila, on era un lloc quasi fet a posta per entrenir jubilats,
disposant d'una caseta, un pou d'aigua de greixina i un
rodol de conradís; idoni per tenir temperat l'ànim i les
forces físiques. Tot engrós haurien de tomar posar la corriola al pou, untar d'oli el pany que, de no obrir-lo, la
clau no hi rodava dedins, i comprar alguna eina llaugera
i manajedissa per conrar, si volia, unes parades de mongeteres, prebers o albarginieres, però si Bemadí no havia
anat quasi mai a Can Costa, de jove, quan ell tenia virtud i força, menys hi aniria ara —en que no fos un
home, fins llavors, ni gastat, ni malaltís— perquè el concepte que tenia de la jubilació no era el de fer esport, ans
el contrari, estar mans fentes, jeure fins tard, no cercarse malsdecaps, no enrabiar-se, i, fins i tot, passar gust
d'avorrir-se.

Just, just, i mal comptat, feia mig any que s'havia jubilat de la Gestoria i aleshores, si qualque pic hi passava
per davant, sortint o anant a ca seva, ho feia per donar-se
la satisfacció de befar-se'n com a rèplica i venjança d'altre temps que, en ella, hi va patir cansaments, entrebancs
i atropells de feina, i, cada vegada que vorajava aquella
oficina, ho feia com exercici de voluntat i de domini
d'ell mateix per haver-se imposat per meta i tomall,
oblidar aquell lloc, com si fos cosa aliena tot i que, fins
llavors, encara, conservava el record fresc que durant
tants d'anys, aixímateix, havia gaudit de moltes hores
bones amb els companys de feina i volia fer aquell torcebras amb ell mateix per mesurar fins on es podia dominar.
Però dins ca seva, seguia fent coses estranyes que, al
pareixer de Gabriela, anaven encaminadcs a rompre amb
tot el seu passat laboral, com foren, al segón dia de jubilat, regalar el rellotge despertador i desconnectar el telèfon tot just per tirria que els hi tenia quan l'incomodaven
perquè de persona enfollida, ni de rara no en tenia gens
l'anomenada però tal volta perquè s'havia pres la jubilació com un començament d'una vida de xauxa i de ruptura amb enderrerits lligams, el seu comportament esporàdic d'actes impropis, semblava una mica massa persis25

tent, per quant, aquell primer hivern de desenfeinat, Bernadí, ferrial seu concepte de no fer res i de viure embadalit, va rompre la «a» de la màquina d'escriure, tot sapiguent que és una lletra molt emprada per a qualsevol
tipu d'escriptura i així allunyar el perill, per un si de cas,
algun antic client de la Gestoria Ii encomenàs feina, precausió que Gabriela calificà de raresa d'al.lot, o, d'home
perdent el pesquis.
El fet de la jubilació, sense saber-se, si per a bé o per
a mal, s'havia ensenyorit d'ell amb una desproporció
exagerada, cosa que preocupava molt molt a Gabriela
perquè assegurava que sempre havia sentit a dir que
«totes ses masses fan mal» i per a ella el començament
qu emprenia Bemadí el pensionat, Ii semblava perillós
degut al ampoltroniment encetat, arribant al cas, quasi
infantil, d'entretenir-se, amb tot el coneixement del món,
en pintar de vermell, tots els dies de l'any del seu particular calendari, com si tots ells fossin jorns de festa.
Gabriela estava assustada del mapa que s'havia dibuixat Bernadí de total vagaria, acompanyat de badalls i
d'estirament de fàstic, i, la preocupava perquè, veure'l,
cada dia, després d'haver encetat l'hivem que s'havia renegat sortir a cap lloc ni banda, fent voltes per dins el
pis, mut i amb les mans al darrera, no podia ser bo, tant
per ell com per ella, sapiguent, segur, que s'avorriria, i
de resultes de l'avorriment, pensaria massa amb el qui
fou i amb el qui era llavors, i s'enmalaltiria ell, i s'enmalaltiria ella, de tenir-lo sempre davant seu, alterant-fi
el nervis, fent-la tornar malsofrida, pel que significava
esser dos els repropis dins una mateixa casa.
Segons el parer de Gabriela, el seu marit, Bemadí,
més que el mateix menjar necessitava passar el temps.
Ara, o més anvant, Bernadí, hauria de sortir de dintre
aquell món clos on ell totsol s'havia empresonat i que
arribaria el cas de semblar-se als caragols que, enforinyats dins la closca calcàrea, només qualque vegada, voldria treure la banya defora per retornar-hi, després, al
mes petit oratge, quan tregués el nas al carrer; i una vegada aviciat, defugiria llevar-se, fins i tot, per dinar.
Ambdós, malgrat per raons distintes, avorrien l'hivern, i
amb un conqué tan esbrinat que cadascú explicava de
forma convincent: Bemadí perquè la pluja i el vent li
feien maldecap, i el recluia dins un espai reduït i amura-
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llat, semblant el que abraçaven les quatre parets de la
Gestoria, pe; que, pensar, només, amb l'oficina com un
lloc d'esclavitut, en conseqüència d'aquell silogisme, pegava a l'altre extrem, tot dient que l'hivern el privava de
la part bona de la jubilació, com era la llibertat. I, Gabriela, rebutjava aquell hivern perque tenir al seu marit,
nit i dia, al seu bes-llum, la posava desficiosa perquè
s'encontrava a Bernadí per qualsevol lloc de la casa
sense fer res, o almenys, sense fer res de bó, pel que, per
qualsevol motiu, amb abric i baix paraigües, sortia de
correl.la o fer veinat, i quan arribava el vespre, després
del «Bona nit», se colgava tota sola, però si dormien separats, i a cambres distintes, era perquè així ho imposà
Bernadí, alegant que, no poguent fer res, se podien estigar de suportar, un de l'altre, Ilurs mals, alens, olors i
possibles contagis de lleus malalties, silenciant, emperò,
que fos perquè no podia consentir que just colgar-se, Gabriela, s'empenyàs en encalentir-se el peus, encletxantlos enmigs de les seves cuixes, i si per una cosa o altre,
durant la nit es desclucava, no poder encendre el llum i
llegir, i, a la vegada perquè sempre l'escarrufava cada
vegada que Gabriela li atracava les anques, tot i que, Gabriela, sempre tenia les anques fredes, com lis hi tenen
totes les dones, fins i tot les joves, malgrat vagin mogudes.
Perpaga aquell hivern féu un fred desmesurat i fins i
tot, amb neus per les muntanyes però altres anys, també,
féu fred com aquell any i, cap dels dos, remugaren, però
si aquell any, ambdós estaven desficiosos, era perquè
s'havien de sofrir massa hores durant el dia, pel que, la
nitadat que manifestaven, no era pel temps atmosfèric
sinó pel temps que s'havien de suportar dins el seu pis
esquifit on era freqüent, donar-se costerades. Mai de mai
se n'havien adonat, com aquell any, que la seva vivenda
fos diminuta i era, simplement perquè els hiverns anteriors, a la casa, només, hi coincidien a l'hora de menjar i
dormir, pel que mai se feren nosa.
Aquell hivern fou massa llarg, i, Bernadí, sense dirho, ni a la seva dona, desitjava que el temps s'aclarís i el
sol tornàs a rotlo perquè tenia necessitat de trescar els
carrers, i passant, de coa d'ull, comprovar si sense ell, la
Gestoria, aixímateix, funcionava.
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