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En una esmena presentada per Simó Barceló al Senat

EL PP DEMANA 150 MILIONS PER A LA
NOVA COMISSARIA DINS L'ANY 1992

Después de la primera
negativa

LA COMISIÓN
DE SEGUIMIENTO
DEL HOSPITAL
PIDE, DE NUEVO,
UNA ENTREVISTA
CON EL MINISTRO
DE SANIDAD

Orquestra de Llevant els solistes
foren llargament aplaudits

L'entrega de premis tengué
dijous, dia 26 de desembre

El Director Rafel Nadal dirigint-se al públic

"La llum de Manacor», guanyadors de grups de quart nivell

MEMORABLE VETLADA
DE BONA MÚSICA
AL CONCERT DE NADAL

BRILLANT CLOENDA
DEL CONCURS DE
VILLANCETS DEL PORT

Todo hace pensar que el móvil no era el robo sino la sustracción de documentos

VIOLENTADO EL DESPACHO MUNICIPAL DE EDUARDO PUCHE

Los
disetios
m ás
especiales
y los m ás
variados
complementos
para las
Fiestas
m ás
sefialadas

Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor

A

bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.

Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automftico,
envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara ® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje estí la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
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LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843426.

RESTAU RANT
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y la presentación en Mallorca de la Super Vedette
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Carta als lectors

i hi ha un poble a Mallorca a on la iniciativa
privada, pel que fa a associacions culturals i de participació en àrees de gestió pública, estigui creixent
d'una forma ben interessant, possiblement sia Manacor. En pocs anys s'han creat un número important
d'associacions de veïnats, associacions de caire musical i cultural que, al llarg de l'any organitzen actes
recreatius, culturals i d'aportació d'iniciatives pel
millor funcionament d'àrees teòricament públiques.
No és fàcil, per un ajuntament, discernir entre les
associacions que cerquen únicament el bé comú d'un
pocs i les que van més enllà, donant i aportant al
total de la població una activitat que enriqueix al

Iniciatives privades
Ajuntament
conjunt i no a uns pocs.
Aquesta ciutat, que des de sempre ha tengut la
fama de ser individualista, veu ara com creixen
aquests moviments participatius, al marge de l'Ajuntament, però complementant les activitats i iniciatives municipals. ha de ser l'actitud de la corporació davant aquesta nova realitat?
A uns moments de descentralització de tot tipus
d'òrgans de poder, no només a aquest país, sinó
arreu del món, sembla molt positiu que la gent del
poble trobi formes noves de participació, de formació i fins i tot de distracció.
D'aquesta manera, mitjançant associacions de
nats, de tercera edat, culturals, musicals, etcétera, la
gent va deixant de banda el tancament sobre sí mateixa per començar a aportar qualque cosa a la
col.lectivitat.
Al marge d'això, un ajuntament, integrat per vinti-una persones, amb unes limitacions de pressupost i
de personal evidents, no pot aspirar a arribar als darrers racons del municipi, a tot tipus d'activitats,

NOM., 26$ - dla 26 d9 <1***Mbt.

amb un mínim d'eficiència. De qualque manera, tot
aquest moviment participatiu ve a complementar la
tasca que el mateix poble encomana als seus regidors.
D'aquí que associacions i ajuntament no només no
tenen per què ser ens enfrontats, sinó que al cap i a
la fi estan condemnats a entendrer-se i a complementar-se. La dificultat comença quan es guarden
amb un excés de gelosia algunes parcel.les de poder,
o quan algunes entitats pretenen invadir espais de
poder que no li corresponen. Perd la dificultat més
greu es troba, com quasi sempre, dins l'àrea econòmica.
És evident que per dur endavant activitats es necessiten diners. El què no és tan evident és que sempre aquests diners hagin de sortir de les arques públiques. Per posar un exemple: quan una associació
de veïnats vol fer una plaça, precisa diners públics,
perquè la plaça és de fruíment públic. No és tan clar,
però, que una festa de barri hagi de tenir subvencions fins al punt de que les ensaïmades i els botifarrons hagin de ser pagats amb doblers de tots.
L'Ajuntament té la tasca i la responsabilitat de discernir entre una cosa i altra, de distingir entre culturetes i Cultura, entre participació ciutadana efectiva i
autèntica i jocs de matances.
La tasca, en aquest sentit, d'Eduardo Puche, no és
fàcil. Hi ha excessius precedents d'haver deixat de
banda iniciatives públiques d'interès comú i d'haver
protegit activitats que poca cosa han aportat a la
col.lectivitat.

S'AFEGITÓ.- Diuen que per un desaire d'alguns
membres d'Unió Mallorquina de Manacor, fa uns
anys, la Consellera M• Antònia Munar no ve a Manacor. En tot cas, la Consellera -si no ve per aquest
motiu- hauria d'entendre que els manacorins no
som tots d'UM. I que En Salvador Bauçà, el responsable del Centre Social de la seva Conselleria a
Manacor, no es mereix aquest despreci, any rera
any. D'aquí a un any, quan se jubili En Salvador,
ho tendrà molt més clar.
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Que tenguem un millor 92
llongarà encara un temps. Tot això
després de que les administracions
sense excepció, d'un o d'un altre
color, hagin pujat els imposts
substancialment.

P

areixia que no havia d'arribar
mai, però el temps no perdona i
passa més aviat del que en fèiem
comptes. A dues passes ja de l'inici de 1992, una fita clau en la història del país, un comença a pensar si no ens bastaria amb que
1992 fos un poc més venturós econòmicament del que ho han estat
el 90 i 91. Sense dubte són moltes
Ics famílies que des de fa uns anys
se veuen ofegades per la crisi que
de cop ha invadit l'economia mallorquina. I no hi ha prova més
clara de què és així amb el fet de
què mentre a la major part de la
resta del país encara segueix augmentant la inflacció, a Mallorca
baixa considerablement. Amb poques ganes, la gent ha hagut d'admetre que no està per gastar tant.
Només com exemple, crec que enguany els torroners ho notaran
fort, la gent no li ha fet tant de cas
al dolç com a nadals passats. I encara que això és més clar que l'aigua, el batle de Palma, Joan Fageda, demana moderitat en les compres dur‘ant les festes, i el president Cafielles en el seu missatge
de Nadal diu que la crisi se per-

LA CONSEILFRA
NO VA CUMPLJR
AMB LA SEVA
PROMESA
D' ACUDIR AL
CONCERT DE
NADAL

Llevat de la millora econòmica i
de la pau, només cal demanar
salut, que si les tres coses no fan
tota la felicitat, segur que sí la
major part. Pel demés, no hi ha
que esperar que el 92 serà molt difcrent als anys deixats enrera. Simplement, després del 92 ha de
venir cl 93, i després el 94. I si en

.

fiSetmanari
Dep. Legal PM 779-1986
Director: Antoni Tugores.
Redactora en cap: Maria Magdalena Ferrer
Política: Albert Sansó
Cultura: M• Antònia Llodrà
Redactor en cap esports: Felip Barba
TV i Cinema: Emilio Henares Adrover
DIbulxants: Jaume Ramis,
Tomeu Matamalas
Fológraf: Toni Forteza

Per tant ara, a les portes del 92,
un pensa cl que hi ha preparat per
aquesta fita històrica i cl que se
demana no és tant que tot surti bé,
com que se surti del mal moment
econòmic pel que se travessa. I
que molt millor sigui en el 92 en
comptes del 93, i no en parlem ja
del 94. Ara bé, llevat del quan es
començarà a notar la recuperació,
no hi ha que perdre l'asperança de
que arribarà, perquè sempre ha
estat així i ara no té perquè ser
una exepció. A més d'això, cal esperar que hi hagi pau. La pau sempre és fruit de la transigencia i la
comprensió, i que sempre suposa
un esforç per part de tots.

Col.laboradors: Bernat Nadal, Llorenç
Femenias, Jaume Santandreu, Magdalena
Parera, Toni Miró, Damià Duran, Josep Segura i
Salado, Miquel V. Sebastian, Andreu Genovart,
Gabriel Galmés, Jaume Cabrer, Jaume Melis,
Ventura Fuster, Jaume Rosselló, Joan Fons,
Juan Zurita, Pedro González i Manolo
Talavante,
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wort
Publicitat: Joan Febrer
Tel 55 03 28

Corresponsalies:
Francesc Galmés (St. Llorenç i S. Carrió)
Aina Riera (Petra)

Edita i imprimeix:
INFORMACIONS LLEVANT, S A
Passeig del Ferrocarril, 1 Manacor

Joan Moratille (Porto Cristo)

Telèfons: 55 03 28 - 55 52 12

Bel Servera (Son Servera i Cala Millor)

Fax: 55 52 51

per Albert Sansó

cls passats no hem guanyat la loteria, no té perque l'haguem de
guanyar en els que vendran. Esperem, simplement, per tant, un millor 92 per tots.

CAMERA TA

e han de pensar ara les associacions de la tercera edat, de la
consellera de Cultura. Des del seu
gabinet de premsa es telefona als
mitjans de comunicació per confirmar l'assistencia de la consellera
Maria Antònia Munar al Teatre
Municipal de Manacor la nit del
passat dilluns. Curiosament, el gabinct de premsa no sap res més,
quan se li demana el motiu dc la
visita i l'acte que s'ha de celebrar
res es pot contestar, al gabinet de
premsa de la conselleria de Cultura
sencillament se li ha dit que divulgui als quatre vents que Maria Antònia Munar anirà a Manacor.
L'acte és el concert de Nadal que
organitzen el Centre Social i les
Aulcs de la Tercera Edad de Manacor, el motiu és el de desitjar lcs
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LES
ASSOCIACIONS
DE VENS DE

FEDERACIÓ

MANACOR
CAMINEN CAP A
LA SEVA
FEDERACIÓ

9

L

es associacions de veïns de
Manacor caminen cap a la fcderació. Al dinar que un passat diumenge celebraren a ca el president
de l'associació de Llevant aprop
de 50 representants de les associacions de Manacor, aquests decidiren donar les passes necessàries
per constituir-se en federació. Les
primeres passes seran les d'aprendre exemple de la federació de
Palma.
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bones festes a lcs associacions de
la tercera edad de la comarca, que
han estat convidades al concert.
Arriba el dia, però, i la consellera
no acudeix, se n'ha anat de viatge
a Andorra, a ensenyar-li a esquiar
al seu fill. No sap, per tant, el que
se va perdre la consellera, un concert brillant. No deu voler sebre
tampoc, cl que deuen pensar d'ella
les associacions de la Tercera Edat
de la comarca, als socis de les
quals se'ls havia assegurat que
Maria Antònia Munar els desitjaria
molts d'anys.
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El Senador, Simó Pere Barceló presentà l esmena dins els pressuposts de l'Estat pel 92

El Partit Popular demana 150 milions per
la Comisaria
Realitzarà totes les obres

que comprenen el projecte

L'Empresa Artigues
Truyols
concesionaria de les
obres de l'Hipódrom

A aquests terrenys sUbicarà la nova comisaria.

(M. Ferrer) El projecte de
la construcció d'una nova
comisaria de policia a
Manacor, podria costar
un total de 150 milions de
pessetes, segons demana el Senador del Partit
Popular, Simó Barceló.
Dues han estat les esmenes presentades pel
Senador del Partit Popular als pressuposts generals de l'Estat per l'any
1992, la primera d'elles
relacionada en la construcció d'una nova Comisaria de Policia a Manacor, i la segona sobre
l'Hospital; per la seva
banda, l'Ajuntament de

Manacor cedirà al Ministeri de l'Interior uns terrenys ubicats a darrera
la fàbrica de Perles Orquídea, és a dir devora la
Rambla del Rei en
Jaume, que té tota una
sèrie de condicions òptimes per poder tenir unes
bones comunicacions així
com les entrades i sortides pertinents tant per la
gent- que va a renovar-se
en carnet d'indentitatcom pels detinguts que
pugi tenir la policia a les
mateixes dependències.
L'Ajuntament
donarà
un plaç de tres anys per

la seva construcció al Ministeri de l'Interior, per la
qual cosa va fer una modificació de les normes
subsidiàries.
La nova comisaria està
a l'espera de què la Comissió Insular d'Urbanisme l'aprovi i després, el
Ministeri de l'Interior
podrà començar les
obres perquè Manacor
pugui gaudir molt prest
d'una noca Comisaria de
Policia, qu és sens dubte,
una obra urgent necessitat.
Foto: Antoni Blau.

El passat divendres,
l'Ajuntament de Manacor va elegir d'entre
les tres empreses que
es presentaren per dur
endavant les obres de
l'Hipódrom a una d'eIles; l'empresa de Manacor Artigues Truyols
que serà l'encarregada
de dur endavant el
projecte de realització
del «hall» i les tribunes
de l'Hipódrom de Manacor, que compta
amb la subvenció del
Consell Insular de Mallorca.
obres
Aquestes
s'havien
d'adjudicar
abans de concloure
l'any ja que sinó es
perdia la subvenció del
CIM, per aquesta raó
l'Ajuntament de Manacor ha agilitzat els tràmits
ben segur, que passat
les festes l'empresa
haurà de posar en
marxa aquestes obres
que ajudaran a millorar
la imatge de l'Hipódrom manacorí.

ATIENC114
TOIRNAM
CLASSES BALL DE SALÓ
TANGO - VALS VIENES - FOXTROT CHA, CHA, CHA TANGO
ARGENTINO - PASO DOBLE - ETC ...
INICI DEL CURS: 15 OCTUBRE - 91
DURADA DEL CURS: 2 MESOS
HORARI: DE LES 21 A LES 2230 HORES
es prega puntualitat

LLOC: PARC MUNICIPAL
Dimarts, 7 - 01 - 92:
1 er nivell
Dimecres, 8 - 01 - 92: 4" nivell
Dijous, 9-01 - 92:
5è nivell
Divendres, 10 - 01 - 92: 2. ón nivell
TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 H. FESTA.
INSCRIPCIONS: Mitja hora abans de les clases.
Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR
ORGANITZA: CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ

PARKING

HORARIO 0110 A 22h

AUTOSERVIE10

LAVADO COCHES AUT

P :0
1

RESTAURANTE

GALERIA COMERCIAL 1ARJETAS 01 CIREDITO

Tei

E

PLANTAS

SERVICIO
NEUMATICOS

C•MBPOS
ACEi 11

SA COMA (Cala Millor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 810835/54.
Fax. 810827

ALIMENTACIÓN
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Pan Donuts 603 grs. + Regalo otro de 310 grs
159
Chocoiate Finessa 100 grs. (surtidos)
89
Surtida Cuétara 400 grs.
179
Rollitos Cuétara 280 grs
138
Café Mallorca Natural Superior
95
Helados Camy 600 cc (surtidos)
159
Pastas para sopa Ardilla 500 grs.(surtidas)
63
Patatilla Rosdor 2C0 grs.
109
Galletas Principe de Beukeloer 250 grs
99
Esparragos Chistu F. de 620 GrS. (10/16 piezas).... 269
Sobre de trucha Benfumat 100 grs
259
Caviar negro Monark 103 grs.
225
Almejas rnachas o chilenas al natural 150 grs
118
Gamba pelada frudesa Bolsa de 200 grs
289
Tronquitos de Alaska Frudesa de
250 grs. estuchado
369
Atún claro Calvo familiar
180
Atún en aceite pack-3 de 70 grs. Canapé
98
Mejillones La Onza de Oro 12/16 piezas
115
Catchup Prima 300 grs
60
Comida para perros Bonzo lata de 1.240 grs.
(surtidos)
195

CARNICERÍA

Lechona Fresca
Roti de Cerdo
Pollo relleno
Corderos medios y enteros

.

.

...

........

550 pts./Kg.
690 pts./Kg.
880 pts./Kg.
780 pts./Kg.

.

Turrón de frutas 200 grs. Antiu-Xixona
Turrón de coco super 300 grs. Virginias
Turrón nata-nueces 300 grs. Virginias
Turrón Jijona o Alicante La Fama 300 grs
Figuritas de Mazapan 150 grs. La Jijonenca
Almendras Rellenas Extra La Jijonenca
Turrón de chocolate con almendras
300 grs. Antiu-Xixona
Polvorones El Ruisenor Estuche de 800 grs.
Turrón de chocolate 300 grs. Torras

229
285
395
469
219
235
495
250
245

BEBIDAS
ANT
Zurnos Hero brick 1 litro (surtidos)
Refrescos Kas 2 Its. (naranja, limón, cola)
Cerveza Lowenbraun Lata de 33 cl
Cerveza Skol 1 litro (sin retorno)
Cerveza Skol de 1/4 lt. pack 24 unid
Vino Paternina Banda Azul tto. 3/4 It
3/4 lt.
Vino Bach blanco y rosodo
Vino tinto Coronas 3/4 It
Cava Gran Cremant de Codorniu
(semi y seco)
Cava Delapierre Extra
Cava Dubois Extra
Brandy Torres 5 anos
Brandy Soberano 1 It
Whisky Chivas 12 anos
Whisky White Horse
Hierbas Dulces Tunel
Vino San Simón 3/4 lt., bco, tto, rdo
Palo Tunel

109
149
49
95
695
349
359
429
555
355
295
775
735
2.395
995
470
99
719

Poinsetha
Areca
Dieffembachia
Rosal Bolsa

GRAN SURTIDO EN
ABETOS DE NAVIDAD
Y LEiç!A PARA CHIMENEAS
EXTENSO SURTIDO EN
FRUTAS TROPICALES

465
1.400
125
245

HIPERMERCADOS

IGANTE
SUPER OFERTAS
Del 14 Diciembre 91 al 05 Enero 92
•
1.=••n

1.495
3.495
795
1.495
2.450
1.850
1.550

Nenucos surtidos (Ref. 80.794)
Nenuca con silla porta-bebés
Pizarra caracd Mediterróneo
Taller Mecónico Smoby
Dicciopinta (adultos)
Móquina de coser Roman
Pantalla mógica Bandai

Gran surtido de juguetes en todas nuestras tiendas.
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\ CHARCUTERÍA
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Cdfiteko

Salmón Noruego Benfumat
Chorizo extra El Pozo
Chopped El Pozo
Jamón cocido Extra mil sabor
Jamón serrano Oscar Mayer
Bacon Cadasemont
Queso Flor
Queso El Labrodor Tierno

3.500 pts./kg.
795 pts./kg.
349 pts./kg.
750 pts./kg.
1.250 pts./kg.
495 pts./kg.
1.550 pts./kg.
745 pts./kg.

ESPECIAL NAVIDAD DE FIAMBRES

Pavo relleno
Redondo de ternera
Pollos rellenos
Lechón natural
Lorno relleno horno
Patés de Oca o faisón

1.395 pts./kg.
1.495 pts./kg.
1.195 pts./kg.
2.100 pts./kg.
1.295 pts./kg.
2.395 pts./kg.

GRAN SURTIDO EN
LOTES Y CESTAS NAVIDAD

ELECTRODOMESTICOS
Video VHS Scheuider M/D +
29.900
Euroconector H.Q.
Vídeo Cómara Sony Handicam F-353 + boisa
de regalo-_(Autofocus) con popturador
99.900
1/4000 de velocidad
Equipo de música Funai modelo F-30, doble pletina,
ecualizador de 5 bandas, sintonía digital,
49.900
compact disc, mando a distancia
Aspirodor Keiner, modelo 1.400, tubo metólico,
9.975
enrolla-caUe automótico 1.100w
Consola de Vídeo-juegos, 2 joysticks +
7.350
208 juegos integrados
Televisor 14" imperial, mando a distancia,
25.900 pts.
euroconector, funciones en pantalla

PESCADERÍA
Cigala mediana
Langostino cocido
Cdas de gamba
Langostino argentino
Salmón fresco (rodajos)

1.350 pts./kg.
1.450 pts./kg.
2.100 pts./kg.
1.650 pts./kg.
1.550 pts./kg.

EL MEJOR MARISCO PARA
LAS FIESTAS A LOS PRECIOS
MAS FRESCOS

Precios vãlicios salvo firi de existencia o error tipogrà.fico

S han repartit per molts de carrers de Manacor

Campanya de prevenció d'accidents de les
Noves Generacions
(M. Ferrer).— Arribades les festes
de Nadal són moltes les persones
que els vespres, sobretot les vísperes es transladen amb els cotxes
d'un lloc a l'altre; per tal, són molt
els accidents que es poden produir
ja què aquests vespres la gent
només pensa amb sortir i pasar-ho
molt bé.
Aquesta és la raó que ha duit,
com els altres anys, als membres
de les Noves Generacions del Partit
Popular de Manacor i també del
rest de l'illa, a fer uns fulletons informatius sobre el perill que suposa
circular sense precaució. Amb el
títol de «Torna a casa per Nadal»,
les Noves Generacions han repartit
centenars dels mateixos pels carrers de Manacor, colocant-los als
cotxes aparcats. Aquesta és una
nova campanya de prevenció d'ac-

SA PER NADAL

El motiu de la nova campanya és concienciar a la gent jove del perill de la
carretera.

cidents de tràfic que vol concienciar, sobretot, als més joves del pe-

rill que suposa la carretera en
aquests dies de festes.

tle=”

CiaFa
COMERCIAL INSTALADORA DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y AFINE8

MIGUEL SUREDA MIQUEL

Avda. Mn. Alcover, 24
Tel. 55 13 32
MANACOR

S estan propossant les xifres per invertir a cada delegació

L'Ajuntament elabora els pressuposts pel 92
(M. Ferrer) Al llarg d'aquest mes
s'han reunit, quasi diàriament en el
Departament d'urbanisme de l'Ajuntament, el Batle amb els distints Delegats per tal d'elaborar el què serà
el pressupost del 92.
En aquests moments s'està en
una etapa primària, és a dir, a la
qual cada Delegat de les distintes
comissions està proposant les xifres que ha de menester per dur endavant els projectes necessàris per
aquest proper any, que començarà
molt prest. Una vegada s'hagin exposat les xifres per a cada comissió
seran els serveis tècnics els què
podran elaborar el nou pressupost;
la proposta serà presentada pel Delegat d'Hisenda de l'Ajuntament,
Rafel Nadal que l'elevarà a plenari.
A partir del nou pressupost del
92, l'equip municipal presentarà

El Delagat d'Hisenda, Rafel Nadal, elevarà a plenari el projecte del pressupost del
92.

tota una sèrie de projectes que es
pretenen realitzar dins aquest any

així com la quantitat que constaran
al poble de Manacor.

Carrer d'En Pere Riera, 1
(Trav. Avda. Salvador Juan)

material fotogràfic

Tel. 84 32 02
MANACOR

REFLEX

• CÀMERES
COMPACTES

.NIKON

-YASHICA

•MINOLTA

•CANON

.OLIMPUS

•KONICA

•
•

Tripodes, bosses, objectius
i tot tipus d'accessoris
Ampliadores i material
fotogràfic blanc/negre

FÀCIL APARCAMENT
iiCOMPARAU PREUS!!

En un dinar acordaren donar les passes necessàries per a la seva constitució

Les associacions de veïns de Manacor
caminen cap a la seva federació
A. Sansó.-En un dinar celebrat el
diumenge dia 22 a ca el president
de l'associació de Llevant, aprop de
50 representants de les associacions de veïns de Manacor acordaren donar les passes necessàries
per tal de constituir-se en una federació d'associacions. Aquest projecte feia aprop de dos anys que es

venia plantejant per part de les diferents associacions de veïns de Manacor ciutat, però no va esser fins
el passat diumenge quan totes les
associacions es varen manifestar
conformes amb la proposta i la recolzaren. Els assistents a aquest
dinar decidiren que calia conèixer
abans de res les característiques
L'associació de veïns de Sa Torre un
any més ha celebrat el concurs de betlems.

Comunica a sus clientes y público en general que a

partir del día 19 les volverà a atender como siempre.
Al mismo tiempo les indica que dispone de una Carta
totalmente renovada.

CENA FIN DE Aín10 1991
-

APERITIVOS EN BAR
ler PLATO: Salmón marinado a las finas hierbas
2o. PLATO: Supremas de merluza con salsa de
pimientos
Medallones
de solomillo de ternera
3er. PLATO:
con
salsa trufas
POSTRE: Tronco fin de ario
VINO BLANCO: Vit5a Sol
VINO TINTO: Ariares

CAVA: Codorniu Non Plus Ultra
Agua Mineral
Café y licores

de la federació d'associacions de
veïns ja constituida a Palma. Els
veïns de Manacor volen, per tant,
formar la seva federació des de
l'experiència de la de Palma. Si
aquesta experiència els convenç i
no els fa desistir del seu objectiu,
aleshores se redactaran els estatuts que hauran de decidir el camp
d'actuació de la federació. L'objectiu de la constitució de la federació
és el de tenir un major pes i reconèixement davant les administracions.
Per altra banda, i pel que fa
també a les associacions de veïns,
amb motiu d'aquestes festes de
Nadal, l'associació de Sa Torre una
vegada més ha celebrat el seu popular concurs de betlems. En
aquesta ocasió el concurs ha comptat amb 48 participants. El passat
dilluns l'organització i el jurat va
passar revista als betlems concursants. El proper dia cinc seran entregats els premis que es donen a
la llarga llista de guanyadors.
Només pel fet de participar els concursants tenen assegurat ja un detallet.

Champan toda la noche
Música en vivo con el conjunto «MALLORCA CONNECTION»
ABIERTO TODAS LAS FIESTAS
EXCEPTO DIA 1 DE ENERO.

BAJOS HOTEL MORITO
CALA MILLOR

DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos

TELEFONO 58 68 22

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
CI Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR

Le ha mandado una segunda carta ante la primera negativa a ser recibida

La comisión del hospital comarcal quiere
entrevistarse con el ministro de Sanidad
La comisión de seguimiento del hospital
comarcal de Manacor ha redactado una segunda carta para remitir al ministro de Sanidad, en la que se le reitera su solicitud para
A. Sansó.- La comisión de seguimiento del hospital comarcal ha redactado una nueva carta para remitir al ministro de Sanidad, como segundo intento de que una delegación de la comisión sea recibida por
Julian García Valverde. El objeto de
la entrevista es el de obtener el maximo de información sobre los plazos de ejecución de las obras del
hospital comarcal de Manacor, de
la primera autoridad del país en
materia de Sanidad. Esta nueva
carta se ha redactado después de
que en el ayuntamiento de Manacor
se recibiera una respuesta a la primera carta redactada por la comisión de seguimiento, en la que en
nombre del ministro se rehusa a
mantener la entrevista, justificandose en que en la actualidad el Senado esta debatiendo los presupuestos generales del Estado y sería
precipitado dar cualquier información antes de que el Parlamento
haya aprobado este documento.
No satisfechos con esta negativa,
los miembros del grupo de trabajo
de la comisión de seguimiento,
compuesta ésta por todas las entidades de la comarca, han decidido
remitir esta nueva carta en la que
se reitera la solicitud y se comunica
la sorpresa con que han acogido
los vecinos de la comarca el inicio
de las obras por parte de una sola
maquina excavadora y un solo operario que la maneja. Para demostrarle al ministro el interés de la comarca tanto por conocer los plazos
de ejecución de las obras del hospital, y en especial la fecha de su
conclusión, como por hacerle llegar
su disgusto por la poco clara forma
con que se han iniciado las obras,
la comisión de seguimiento esta recogiendo firmas entre todas las entidades culturales, sociales, empresariales, públicas y de toda índole,

mantener una entrevista. Esta segunda carta
se ha redactado después de que la respuesta
a la primera fuera una negativa del ministro a
recibir a la comisión de seguimiento.

para confeccionar un dosier que
sera entregado al ministro tan pronto como la delegación sea recibida
en Madrid.
Los datos sobre el inicio de las
obras del hospital por el momento
estan poco claros. Se desconocen
el presupuesto con el que cuenta la
primera fase que ha sido adjudicada a la empresa Dragados y Cons-

trucciones S.A., ni tampoco hasta
donde alcanzan estas obras y el
tiempo de su ejecución. Sin embargo, lo que mas preocupa a la comisión de seguimiento es conocer si
desde el gobierno central hay interés por concluir con la maxima celeridad las obras, por lo cual se pediran los plazos de su ejecución y la
fecha de inauguración del mencionado centro sanitario.

rEstas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasióni
Opel Kadett 3 p. GSI 2.0Renault 21 TXE
Ford Fiesta
Seat Marbella (varios)
Opel Corsa City (varios)
Ford Flesta (varios)
Renault 51 GT turbo

PM-AP
PM-AK
PM-AL
PM-AT
PM-AT
PM-AT
HJ

CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
Le esperamos

CORMOTOR S • A.
Ctra.

Km, 49.400.Tel . . I

Concesionanos Ofwiaies

OPEL
Mejores por experiencia
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(Raleares)

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia
li)~.1ANIE NT'rE IVIENTIJ
incluído postre, vino, agua y café

(Cada día cambiamos de menú)

Todos los domingos y festivos el menú consistir en:

Paella, 2° plato, postre, vino, agua y café
Menú especial para nirios: 1.000 pts.

Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrffi 1 comer:
-

LONGANIZA, BOTIFARRON, LOMO PICANTON,
CODORNICES, BROCHETAS, CONEJO
todo acompariado con guarnición
postre, vino, agua y café

1.500 PrilirS.
•••

‹o‘•

-

>.

COCINA MALLORQUINA
E INTERNACIONAL ,‘‹
.e>

Possessió Merzdia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35

El Teatre Municipal: Cultura i
rendabilitat són la mateixa cosa

S

empre he sospitat que
quan es va construir l'Edifici del Parc gairebé ningú
no sabia exactament per a què serviria. Se parlava de Fires de Mostres i d'indústria manacorina, però
la idea, amb que dugués la millor
voluntat del món, no pareixia molt
concreta i els industrials manacorins, en aquell temps, tampoc se
mostraren molt interessats a participar en el disseny i la concepció que
hauria de tenir un edifici suposadament destinat a la promoció d'allò
manacorí i especialment de productes industrials i comercials.
Avui mateix, al meu entendre, l'edifici està mal aprofitat i només hi
resideix de forma estable la Policia
Municipal que, sempre en una opinió molt personal, oferiria més seguretat si estàs al centre i en unes
instal.lacions igual de bones. En tot
això del Parc, però, hi ha dues
coses extremadament positives: El
Parc mateix que no faria res si fos
el doble de gran, i el Teatre Municipal.
Molta de gent dubtava del bon
funcionament del Teatre. Vull dir de
que s'amortitzàs pels actes organitzats allí i que fora redible. Mos
equivocàrem tots els qui així pensàvem i els fets han demostrat que,
des de que hi ha el Teatre i funciona, s'estan generant una enorme
quantitat d'actes que van des del
Teatre Escolar (potser la campanya
pedagògica extra-escolar més important de la història del nostre
Poble) fins a les actuacions de la
Camerata-Orquestra de Llevant,
passant per conferències, cinema,
teatre i tota una catefe d'actes que
no puc enumerar.
Qui entengui la cultura com a una
sèrie d'actes que donen gust a una

minoria i que són doblers estúpidament gastats és que no té ni idea
de què és cultura. En un sentit
obert i ampli de la paraula, una
bona planificació d'actes culturals
sempre és rendible, fins i tot si
miram la rendabilitat en pessetes.
No se pot aspirar a que el Teatre
s'autofinandii, però és precís entendre que financiant cultura se millora
el nivell del Poble i això és una
tasca àrdua i continuada que
només té afecte si té continuïtat.
De la mateixa manera que recolz
el Teatre Municipal i la Fundació
que el gestiona, recolz la Torre de
Ses Puntes, l'Escola de Mallorquí,
l'Orquestra-Camerata, el Grup Estudi Vocal i tota aquella persona o
grup que lluiten per afinar la sensibilitat pròpia i la dels altres manaco-

rins.
No puc entrar en si tota aquesta
gent gestiona de la millor manera la
seva parcel.la. Tot és millorable.
Però defens en línies generals tota
tasca cultural i en especial les mencionades que es duen a terme no
per promoció personal ni econòmica de ningú si no, bàsicament, per
amor a l'Art, en el més ample sentit
de la paraula Art.
Deman, idó, que a nivell polític no
se pressioni excessivament amb el
perill de desestabilitzar allò que ja
funciona bé. Fer retocs és una obligació; però corren rumors preocupants quan al Teatre Municipal
com a ciutadà ras, deman que s'actui amb seny, amb eficàcia i amb
elegància.
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Cartes al Director
A la atención de
D.Eduardo Puche
Ante todo, y antes de exponer los motivos de este
escrito, ruego me sean permitidas dos aclaraciones.
1.- Me dirijo al Sr. Puche
única y exclusivamente porque es él quien en estos
momentos està ostentando
el cargo de Delegado de
Participación Ciudadana y
creer, por lo tanto, que es él
quien está en mejores condiciones para responder al
mismo.

2.- Quiero expresar mi
m,s sincera enhorabuena a
Guillermo Cabrer por su reciente elección como Presidente de la Asociación de
Vecinos Es Riuet, de s'Illot,
así como a Pedro Cayón y
Toni Puig como vicepresidentes encargados de las
zonas de San Lorenzo y
Manacor, respectivamente.
Personalmente, les deseo
toda clase de éxitos en sus
gestiones.
Una vez puntualizado lo
anterior, paso a exponer el
motivo de este escrito:

kl SERVI

S'Illot, como bien saben
todos los que rtis o menos
esthn al corriente del cotidiano hacer de aquel núcleo
urbano, tiene dos Asociaciones de Vecinos, la del Riuet
y la de s'Illot, una de ellas
dice ser representativa de la
zona urbana que va desde
Cala Morlanda hasta el
Riuet, la otra dice que representa a los vecinos que habitan entre Sa Coma y Cala
Morlanda. Ambas aseguran
tener sus estatutos debidamente aprobados y legaliza-

Bones Festes

dos. Las dos se sienten auténticamente representativas.
De lo anteriormente expuesto, y que todo vecino
de s'Illot conoce, se deduce,
con bastante asombro y no
menos incredulidad, que
toda la zona de s'Illot que
pertenece al término municipal de Manacor, esto es,
desde el Riuet hasta Cala
Morlanda, est, al mismo
tiempo, legalmente representada por dos Asociaciones diferentes.
Llegados a este punto, no
creo que a nadie pueda extranar el que el simple vecino de s'Illot, el que no està
metido dentro de ninguna de
estas Asociaciones, e incluso alguno (rns de uno) de
sus propios componentes,
no tenga ni la màs remota
idea de a que atenerse. Es
por este motivo que yo, que
me considero uno de tantos
que no sabe a que Asociación afiliarse, cuál es la que
verdaderamente nos representa ni a cual dirigirnos a la
hora de exponer nuestras
quejas o prestar nuestra colaboración, desearía que
quien está capacitado para
hacerlo, nos saque de nuestra ignorancia.
:,Puede haber DOS Asociaciones que al mismo
tiempo puedan representar
de forma legal una misma
zona o barriada? Si así
fuera, :,puede también
haber TRES, CUATRO...?
-Si por el contrario no
puede haber rris que UNA
sola Asociación por zona de
barriada. ,Por qué en s'Illot
tenemos DOS? ,CuM de las
dos es la verdaderamente
representativa del núcleo?
,CuM tiene el respaldo de la
legalidad y el apoyo del
Ayuntamiento?
Tanto en un caso como
en otro, podría seguir haciendo muchísimas mâs
preguntas, pero creo que
será mejor dejarme de tanto
interrogante y dejar que sea
la Reglamentación -que supongo la hay- de Asociaciones de Vecinos, la que nos
esclarezca esta situación,
que no solamente yo, sino
muchísimos vecinos de s'lllot, nos gustaría estuviera
-en beneficio precisamente
del propio s'Illot- bastante
rrs clara de lo que est actualmente.
Un vecino de s'Illot
?

?
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Notícies del 28 de desembre

En Pífol, guanyador del concurs de Villancets
En Tàfol Pastor Noguera, responsable màxim de la Cultura de Manacor,
per allà de que va néixer dia 29 de febrer i fa els anys cada quatre, afirma
que només ha cumplit fins ara 17 anys.
amb aquest cantet volgué participar al
Concurs de Villancets de Porto Cristo, i
a més a més, a categoria juvenil. l com
que el jurat el vegé amb tant d'entusiasme, cantant -El pastorell i la pastoreta-, acompanyat de ximbomba, i per
tenir-ho bé amb l'Ajuntament, li donaren
el primer premi d'edat juvenil. Es mestre Ramis s'estirava es cambuix i el públic xiulava, però En Pífol se'n dugué el
premi: una canastra nadalenca. Els que
l'acompanyaren de coro (En Muntaner,
En Paco Picó i En Darder) s'empiparen
perquè no els donà ni una barra de
torró de la canastra.

En Pere Llinàs du agafats més
de cinc cents cans
En Pere Llinàs, comandant un petit
exèrcit de pagesos macianers, ha sortit
durant aquestes festes a caçar els cans
salvatges que mataven ovelles a la
zona de Son Macià. Armat de trabucs,
cetmes, ballestes i tiradors de gafets
feren una batuda des de s'Hospitalet
fins a Son N'Amengual. Entre cans vius
i morts se n'han agafat més de cinc
cents. Però ara s'enfronta a dues dificultats ben greus: per una banda, sa
Societat Protectora d'Animals li ha
posat un plet i per més inri, totes les
perleres s'han afiliat a l'esmentada societat protectora. Per altra banda, no
sap on punyetes ficar tants de cans. Es
comenta que al proper plenari, a celebrar avui, dia 28, a les dotze del migdia,
En Pere Llinàs farà la proposta de muntar un Canàdrom. Però sembla que la
idea no compta amb massa possibilitats de tirar endavant. L'altre alternativa
és donar-los a una fàbrica de ximbombes.

Pryca vendrà a installar-se a
l'Hipbdrom
Davant les moltes dificultats que

calle sureda, 10 -b
tel. 82 07 26
porto cristo

Moment de la demolició, avui dematí a les sis i mitja.

troba la multinacional Pryca per instal.lar-se a Palma, s'ha posat en contacte amb l'ajuntament de Manacor per
tal de veure si aquí tendria més possibilitats. El Batle, Gabriel Bosch sembla
anar tan entusiasmat amb la idea, que
ha decidit regalar-los l'Hipàdrom de Manacor per un gran hiper.
Pryca, a canvi, se comprometria a fer
un altre hipódrom devers Son Sureda
Pobre. En Rafel Sureda, delegat d'Esports, no ho veu amb bons ulls i amenaça presentar la dimissió si la cessió
dels terrenys de l'Hipàdrom va endavant. Els cavallistes tenen programada
una manifestació, amb cavalls i cabriols, davant La Sala, per les dotze
d'avui, quan es reuneix el Plenari. Una
de les pancartes que ja hem pogut
veure, i que duran en Pere Serra i En
Bernat Parera, diu textualment:
-Aquestes coses no passaven en
temps d'En Franco».

Demolit es Molí d'En Polit
Es Molí d'En Polit, situat al carrer
Modest Codina, a pocs mestre del
quarter de la Guàrdia Civil i de l'Ambulatori, ha començat a esbucar-se per
ordre municipal. Quan tot semblava que
havia de convertir-se en la seu del Pa-

tronat de Sant Antoni, i quan historiadors i gent d'aquesta diu que té un alt
valor arquitectònic, algú de l'Ajuntament, —encara que se sap exactament
qui— ha donat ordre a una pala de que
tiri a terra aquest molí. Les obres de
demolició han començat avui dematí,
dia 28, a les sis i mitja. Amb nocturnitat
i alevosia, però allà hi eren els nostres
fotàgrafs que han immortalitzat el moment.
Quan hem anat a cercar els motius
d'aquesta demolició, fons generalment
ben informades ens han assegurat que
un regidor —el que ha donat l'ordre-hi va pegar amb el seu cotxe la nit de
Nadal, quan duia dues copes de més.
L'home, visiblement empipat digué:
aquest molí, en mig del carrer, no és
més que una nosal i no ha aturat fins a
tirar-lo.
La que se pot armar. El Patronat de
Sant Antoni diu que enguany organitzarà les beneïdes na Rita. Els veïnats de
la zona estan dividits: una troben que
allà no era més que un niu de brutor i
de rates, mentres que altres diuen que
aquell barri, sense el molí d'En Polit, no
serà mai lo que era. Davant la possibilitat de disturbis, la policia ha pres posicions estratègiques.

MOLTS D'ANYS

chiquitos
boutique infantil

major, 14
teL 84 44 12
manacor

Protagcmistes

Mateu Galmés, autor
del video Mallorca Illa
Mediterrània, que
presenta aquests dies,
a distintes poblacions
d'aquesta comarca, la
segona part del mateix
vídeo, que compren els
mesos de gener a abril.

Jaume Ramis,
dibuixant de 7
Setmanari i Ultima
Hora, que treballa
darrerament també
com a publicista, que
ha vist com un dels
seus treballs -l'anunci
de Nintendo pel
Torneig de Bàsquet de
Nadal- ha estat emés
per Televisió
Espanyola.
Enhorabona!

Mk911

Pere Bonnin,
President dels
Tastavins de Manacor.
Aquesta associació
podria organitzar l'any
92 dins les Fires i
Festes una Nova
Mostra de Vins
Mallorquins i d'un altre
indret de l'Estat.
Sembla que les
possibilitats
augmenten.

Gaspar Rexach, artesà
del moble manacorí,
que també va ser
present a Baleart 91,
-mostra de l'artesania
balear- juntament amb
Aina Lliteras com
representants
d'aquesta ciutat. I amb
notable èxit, per cert.

INMOBILIARIA GOMILA

ATENCIÓN

Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 %
de interés a pagar en 15 arks.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLamenos al Tel. 84 32 10

Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
Se alquila oficina o despacho muy céntrico, con mobiliario.
Precio muy interesante.
CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7.000 rn 7 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.
MAGNÍFICA OCASION
PISO CENTRICO 4 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada “Xey» dos bahos completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.
MAGNÍFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 m 2 ,
precio asequible.

CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros màs de veinte anos de experiencia en
el sector. V1SÍTENOS 0 LLIiMENOS
de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16a 19 horas.
C/. Amarqura. 14,
- 30
Tel. 83 33 42 (9 a 13 h.)
Fax: 83 37 91 - MANACOR

C/. Rvdo. Padre Antoruo Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
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Una nova
jardinera al
centre de
Manacor?
Amb la instal.lació dels nous semàfors al carrer Joan Lliteres i
Amistat, just al centre de Manacor,
s'ha col.locat també una nova jardinera fitxa. El que no sabem però,
es que si la seva instal.lació ha
estat necessària donat que el semàfor es troba molt separada de la
voravia o es simplement perqué
dona una imatge molt agradable
per a la nostra localitat. Sia un o
l'altra el cas, el cert es que així s'evitaran colapsaments dels vehicles
al semàfor, que suposen sempre un

Tejar Català

c.13.

Materiales descontaminados, sin caliche ni cal
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad y seguridad en su obra

Les desea a todos unas Felices Fiestas
y un Próspero Afto Nuevo 1992

Teléfono: 56 00 17

Carretera Palma-Artà, Km. 42

Fa dos anys la Policia Local confiscà més de 144 ous al carrer

Preparades fortes mesures policials pel dia
dels innocents
Al llarg dels anys el sentit del dia dels innocents
ha anat canviant per complet, des del començament que significà la matança dels innocents segons compta la Biblia, fins a l'actualitat en què és
el dia en què bromes, petites i també pesades.

s'han d'aguantar sense dir res i en bon humor;
perd en algunes ocasions, aquest humor es desborda i arriba fins a les molesties com va succeir a
Manacor fa dos anys i en menor manera l'any passat.

Per tal de què no es produeixin
els mateixos aconteixements que fa
dos anys quan a la Plaça del Mercat i els seus envoltants petits
grups de joves es dedicaren a tirarse ous uns amb els altres, sense
mirar a qui ferien i tampoc a on; per
tal, gent del carrer i també quasi
totes les façanes de la zona quedaren plenes d'ous com es sabut
aquest quedà tan aficat que resultà
molt mal de llevar-. Cal recordar
que també alguns comerços, davant aquests «disturbis» optaren
per tancar les seves portes al públic
amb la corresponent pèrdua econòmica que això els ocasionà a tots
ells.
La Policia Local vigilarà els

carrers de Manacor
Aquest dissabte es celebra per
tot arreu el dia dels innocents, i per
tant, el dia en què s'han d'aguantar
innumerables innocentades per part
dels amics que sempre cabil.len la
innocentada més graciosa o la més
grossa. Però una innocentada no
molesta sinò que ens fa passar el
temps, malgrat que de vegades les
bromes sien un poc pessades. El
que no es pot tornar a produir és el
desastre de fa dos anys, quan
també a la Plaça del Mercat es tirà
oli brut a la calçada i un parell de
motorets hi patinaren.
Per aquestes raons, al igual que
l'any passat, la policia Local ha pres
una sèrie de mesures que s'incrementaran sobretot l'horabaixa quan
els grups de joves surten al carrer;
per altra banda, no s'esperen incidents, un poc de «spray» que no
molesta a ningú i no fa gens de
mal, per fer c,Orrer un poc a les
nines i als nins pels carrers
Es reforçarà la vigilància sobretot
a la Plaça del Mercat així com en el

Fa dos anys moltes façanes de la Plaça del Mercat quedaren plenes d'ous

Palau i a la Plaça Weyler. Tots els
cossos de Seguretat de l'Estat romandran alerta, malgrat sia la Policia la que sortirà al carrer; un total
de quasi vint-i-cinc persones amb
sis vehícIes policials vigilaran als
joves perquè no es «desmadrin» i
puguin produir desperfectes a algun

Ningú espera que es
repeteixin els fets de fa
dos anys

indret del poble; també estaran presents alguns membres del cos de la
Policia Nacional vestits de paisà,
malgrat no s'espera que sia necessària cap tipus d'actuació policial.

A algunes tendes es
vengueren fa dos anys,
moltes dotzenes d'ous
Recordant els dos darrers anys
anteriors per aquesta mateixa dada,
resaltà el fet que alguns comerços i
botigues d'alimentació vengueren
als joves dotzenes i dotzenes d'ous,
amb el conseqüents resultat: façanes de cases particulars i molts de
comerços quedaren plens d'ous;
enguany això no s'hauria de tornar
a produir, i per tal, està dins la mentalitat de cada persona el que es
pugui produir o simplement evitar.
Es clar que el dia dels innocents
és el dia de les bromes i les innocentades, però s'ha de saber fins a
quin punt es pot arribar, i sobretot,
tenir molt clar que no s'ha de perjudicar a ningú per una simple broma.
Maria Magdalena Ferrer

PERRUQUERIA

Vos desitja Bones Festes
C/. Puerto, 67 (Carrer Major) • Tel. 82 22 60 • PORTO CRISTO
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CENA DE NOCHEVIEJA EN EL
HOTEL FELIP de Porto Cristo
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C/ Burdils, 41
Tels. 34/71 - 82 07 50 - 82 07 51
Fax 34/71 - 82 05 94
Telex 69562 - HFEL - E
Porto Cristo. Mallorca
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MENÚ
*Aperitivo
*Sopa de Marisco
*Lenguado Mernier
*Ternera salsa cazadora con guarnición
*Biscuit glacé
*Turrones navideflos
Vinos de Roja
Cava, Café y licores
Cotillón y uvas de la suerte

Baile con el animador
MICHEL
Precio: 4.000 pts.
Reservas tels. 82 07 50 - 82 07 51

Amb el títol «El català, llengua materna en una època de maternitat substituida»

Publicat el vinticinquè volum dels Papers
de Sa Torre
(M. Ferrer).- Aquest dies ha sortit al
carrer el volum número vint-i-cinc
de la col.lecció «Papers de Sa
Torre»; amb el títol «El català llengua materna, en una època de
maternitat substituïda». Ha estat

realitzat pels professors Ricard Jordana i Maria D. Macarulla.
En aquest volum, que tracta
sobre la conferència, pronunciada
el dia 11 de desembre de 1990 a
les Aules de Cultura Popular del

OLIVERS

Centre Social de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per Ricard Jornada, es descriu el llarg
procés de normalització i reconeixement de la llengua catalana des
dels Jocs Florals fins els Jocs Olímpics, i per altra banda també es
destaca la importància adquirida
per la llengua anglesa, des de la II
Guerra Mundial.
Cal destacar que aquest volum
ha estat publicat pel Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí.

El próximo dia 2 de enero

Campeonato de
petanca «San Antonio»

XEMENEIES I ESTUFES

/11n
ROCAL
EFEL
414s
JOTUF, ‘11W ROSIERES
Ctra. Palma-Art, 82 D - Tel. y Fax 55 54 62-MANACOR

Patrocinado por la Casa
Sports Perelló, se celebrara el
Campeonato de Petanca, llamado de San Antonio. Para el día 2
de Enero de 1.992 esta previsto
hacer el sorteo para la formación
de equipos, dando comienzo el
campeonato para el día 3.
Para el domingo día 19 de
Enero, esta Asociación celebrara
el día de las «matanzas- en
Porto Cristo en el Rte. Can Bernat de Sa Parra, los asociados
seran obsequiados con un «present», alrededor de las 10 horas
se servira un «berenar de frit
matenser» después excursión
hacia Belén y Cala Ratjada. Comida a Can Bernat sobre las 14
horas. Fin de Fiesta.
La entrega de trofeos de la
final de pesca, fue todo un éxito,
después de la excelente comida
fueron entregados a los pescadores los trofeos, quedando los
cinco primeros clasificados por
este orden: A. Adrover, S.
Jaume, J. Pallicer, J. Bonet, G.
Munar, y así hasta veintidos participantes. Los trofeos fueron entregados por los directivos de la
Asociación.

Cantà la

per primera vegada a Les Benedictines

MARIA ANTÒNIA GOMILA GIL
«Les meves intencions són seguir fent
molta de feina a nivell del poble»
Moltes són les facetes artístiques que desenvolupa actualment, aquesta jove professora de música, Maria Antònia
Gomila Gil; passant des de l'ensenyament de la música a l'Escola Municipal, també forma part d'alguns grups com la
«Coral Studium» de Ciutat l el grup «Tomeu Matamales», però en aquesta ocasió, Maria Antònia ha realitzat un cant
que mai havia intentat, el cantar la Sibil la, concretament a les Matines que tingueren lloc a Les Benedictines.

-Maria Antònia, que ha suposat per
tu cantar la

-Es tracta d'un cant molt hermós que
jo no havia cantat mai, i va ser perquè
vaig una vegada per setmana a Les Benedictines i els ajud un poc amb els
cants, i foren elles les que me demanaren per cantar enguany la Sibil•la. És a
dir que primerament va ser una mica
per casualitat. A part de la
també cantaren la «Cançó de bressol».
-Des de quan na Maria Antònia té
afició per la música?

-Crec que des de sempre, de ben petita ja cantava molt, inclús ii demanava
a mon pare que me deixàs tocar amb el
seu grup Els «amigos».
-Per tal, t'ha inflult el que ton pare
fos cantant?
-No, tot el contrari, ell no m'ha influit

mai perquè seguís dins aquest món;
actualment estudii cant al Conservatori
i fou en Martí Sàez el que me va animar perquè m'apuntàs.
-Entre algunes de les teves activitats està l'ensenyament de la música
a l'Escola Municipal de Manacor,
teniu molts de nins?

-En aquests moments hi ha més nins
que comencen a fer solfeig que fa un
parell d'anys, però el que passa és que
són molts pocs els que acaben els seus
estudis musicals: a l'Escola hi ha uns
10 professors que donen les distintes
classes als nins, normalment a partir de
les 5 de l'horabaixa.
-Parlant de l'Escola, es va dir que
les condicions de l'Escola no eren
massa bones...

-Sí, realment no es troba en molt
bones condicions i ens resulta molt
petit pels distints grups de nins que
tenim.
-A part de ser professora de músir;a, has format part de distints grups
musicals de Manacor, quins han
estat?

-He format part d'alguns grups com
«Ars Antiqua i anteriorment de "Sa Capella» poc abans de la seva disolució.

d'en Mozart per ser el seu any, però a
partir d'ara farem peces més recercades i poc sentides.

-Ara formes part d'un grup de Ciutat, per que aquest canvi?

-Parlant de l'any d'en Morzart, com
el valoraries?

-Fa uns quatre anys que estudii cant
al Conservatori i allà vaig conèixer al
Director i a una soprano d'aquest grup,
els quals me demanaren per cantar
amb ells i estic molt contenta; he de dir
que vaig haver de deixar «Ars Antiqua»
sobretot per raons d'horaris i també per
les coincidències de concerts que hi
havia entre els dos grups musicals.
Amb la coral “Studium» hem tocat, per
exemple enguany, moltes de peces

-Jo crec que s'han fet molts de concerts i que d'aquesta manera s'ha
pogut donar més a conèixer la música
del mateix.
-Com valoraries també l'ambient
musical que hi ha a Manacor?

-Bé, pens que hi ha hagut persones
que s'han mogut molt, però també crec
que s'ha de potenciar un poc més la
cultura per part de l'Ajuntament sobretot.
-Quines altres activitats dus a
terme en aquests moments?

-Al marge de ser professora, toc el
teclat i vaig les veus amb el grup de
«Tomeu Matamales», amb el qual han
fet un parell d'actuacions al llarg d'aquest estiu. Per altra banda, juntament
amb una de les altres professores de
l'Escola, na Magdalena Riera volem dedicar-nos a cantar a bodes i comunions,
després d'haver tocat un cansament
ens fa moltes de ganes seguir amb
aquesta idea.
-Per acabar, Maria Antònia quins
són els teus plans pel futur?

-Les meves intencions no són arribar
molt amunt, sinó de fer molta de feina a
nivell de poble, per altra banda si me
demanen per actuar sempre estic disposta, com amb el grup «Ars Antiqua»
amb el qual molt prest actuaré com a
solista a una Missa de Coronació; tampoc vull deixar de banda la tasca que
estic fent amb el grup de Ciutat «Studium» i amb el grup de «Tomeu Matamales», així com tampoc els petits concerts que vaig al llarg de l'any als Restaurants «Mendia Vell» i «S'Era de
Pula».
Maria Magdalena Ferrer
Foto: Antoni Blau
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La dirección de Rte. Gourmets
Guillem i Tonina
Les comunican que para estas fiestas tienen a su disposición
una carta muy especial
y les desean unas FELICES FIESTAS

C/ Binicanella, punta 5
Telèfon 58 57 35

Cala Millor

Herrería CAN TIDVELL, C. B.
.1~IMEM`

PUERTAS DE BALLESTA
BASCULANTES Y ENROLLABLES
ACERO INOXIDABLE
TRABAJOS DE HIERRO FORJADO
PUERTAS
REJAS
BALCONES
ESCALERAS
REPARACIONES EN GENERAL
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Francesc Gomila, 72 Tel. 844765
Manacor

El poble acudeix massivament a les Esglésies

Matines: Calendes, adoració i la Sibil.la
Amb tres o quatre paraules es pot resumir i entendre qué signifiquen les Matines per la gent, que
un any més ha acudit massivament a les distintes
esglésies de Manacor; Matines són les Calendes,

l'adoració dels pastors, el ball de l'oferta, les escenificacions bíbliques i sobretot el cant de la
Sibil.la.

A totes les esglésies de Manacor
es varen fer distints actes per les
Matines d'enguany, però sens
dubte, que el fet més destacable és
que la gent de Manacor acudeix un
any més a les Matines. «Anar a Matines" com es diu, s'ha convertit en
una tradició que s'inclou dintre de la
Nit Bona, després del sopar i també
abans del típic xocolate amb ensaïmada, tot forma part d'aquesta tradició nadalenca

Les Matines de les distintes
Esglésies de Manacor.
A les once del vespre varen donar
començament les Matines a l'Església de Nostra Senyora dels Dolors,
amb l'adoració dels pastors al nin
Jesús i seguidament es feu el
sermó de Calendes així com el cant
de la Sibil.la i un parell de Nadales.
L'acte resultà molt solemne però a
la vegada molt alegre com és tradicional d'aquest vespre.
També a la mateixa hora varen
donar començament les Matines al
Convent dels Dominic, on cantà la
Sibil.la i seguidament es va fer una
molt original representació Bíblica
del naixement.
La gent que va acudir a escoltar
les Matines de l'Església de Crist
Rei va poder veure en primer lloc el
cant de la Sibil.la i després les Calendes i per acabar el Ball de l'Oferta, realitzat per un grup de nines.
Sobre la mateixa hora va donar
començament a les Benedictines el
cant de la Sibil.la, que va realitzar
enguany na Maria Antònia Gomila
Gil.
L'Església de Fartàritx es realitzà
el Ball de l'Oferta i també cantà la
Sibil.la. Per altra banda cal resaltar
l'actuació d'una Coral de nins i de
Majors que oferiren un recull de viIlancets.

A l'Església dels Dolors hi va haver una adoració dels pastors molt simpàtica

Tots els assistents a les Matines del Convent pogueren escoltar el cant de la
Sibil.la.

.000,

A l'Església de Crist Rei es va fer el ball de l'Oferta.

Les Matines de la Comarca

A tota la Comarca de Manacor es
varen realitzar les Matines tant a
Porto Cristo -on es feu una ofrena

de patorets per Càritas i un Betlem
vivent; a Son Macià es feren les
Calendes i l'adoració dels pastorets
així com el cant de la Sibil.la. 'Cq)
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

Una diada de bona cuina i bon humor

Els Tastavins feren matances al Molí d'En Roca
Diumenge passat, els Tastavins de Manacor, societat dedicada a tastar els vins i que no arrufa el
nàs a la bona cuina, feren matances, com fan cada
any per aquest temps. Fou una diada a on privà

sempre el bon humor i la fidelitat a la cuina tradicional mallorquina. Per descomptat que tastaren
vins.

El porc negre els caigué de les mans
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A les vuit del matí es feu el primer intent per matar el pobre animal, un porc negre -per descomptat- criat amb aglans i farina d'ordi,
de 130 quilos de pès. Aquest intent
fou un fracàs, perquè els que l'aguantaven, En Joan d'Es Samba,
n'Andreu Randa, Pere Bonnín i En
Pedro Terès, amollaren a s'hora
d'estrènyer i es -matarife», En Toni
Sord, desesperat veia l'animalet a
terra, amb cara de susto -tenia
motiu- i com els seus ajudants perdien el coratge.
Superada la crisi fou com que
desfer calça.
Els Tastavins, entre cafetets i
ponxets, tanmateix eren una organització quasi perfecte. Allà hi havia
es cap de protocol, En Joan Lliteres, que rebia visitants il.lustres, -hi
assistiren el Batle i En Tófol Pastor,
per allò de la Cultura- i feia els rendevús oficials. A la cuina hi eren,
fent bona feina a la vista dels resultats finals, En Miquel Pilat i En
Xisco Ivlunar; i com que a les 10 i
mitja ningú ja tenia forces, els cuiners hagueren de treure el frit de
matances; no cal dir que hi eren
tots, o quasi tots, i fins i tot la canallesca, que a s'hora de moure es bigots és puntual.
Al berenar es provaren vins mallorquins; concretament un chardonay d'En Pedro Reus i un reserva
del 80 de Montferrutx d'En Miquel
Oliver. I a dir la veritat, n'hi hagué
que a més de provar-los se'ls be-

En Toni Gelabert, pasta la sobrassada

gueren.
Recuperades les forces, l'organització es tornà posar en marxa: En
Tomeu Llull feia budells nets, En
Pep Gonzàlez pelava patates, En
Guitart i En Biel Galmés feien pilotes -per s'aguiat, clar-, En Lluís Gil
pelava colomins En Toni Bonnín no
s'aturava de fer cafès, no pels matancers, que era lo seu, sinó pels
que jugaven a un joc tan foraster
com el mus; allà s'hi ficaVen En
Joan Lliteres, els germans Bonnín,
En Joan de Sa Farmàcia, En Gil i
En Tomeu Llull. I mentres aquests
s'ho montaven bé, En Monserrat
Galmés escurava sense aturar.
El pastador oficial de sobrassades i botifarrons va ser es bodeguer, Toni Gelabert; s'encarregat
de ses Ilamugues, En Gil; es tallador i salador dets ossos, En Toni
Llull, mentres que camaiots i sobrassades eren competència res-

rom
El regidor de Cultura donà el vist i plau

La intendència funcionà de meravella

pectivament, d'En Toni Bonnín, el
seu germà, En Joan d'Es Samba i
en Toni Gelabert.
Passades les dotze, ben pentinat
i perfumat, arribà com ja és tradicional en ell, En Toni Fiol. Encara arribà a temps a prendre cafè i a
fumar-se un puro.
A les set de l'horabaixa es procedí a sopar: arroç de matances i

aguiat de pilotes; perquè aquest
sopar cligth» no fós tan feixuc, es
regà amb un Remelluri del 85, un
Gran Coronas del 82 i cava. Al
sopar hi deixaren assistir les dones.
Cosa curiosa: enguany no amagaren el «bolso" a Na Carme; aquesta cedí el privilegi a Na Sita.
Cal dir que el fotógraf oficial de
levento" era En Toni Miquel, per

la qual cosa demanam excuses si
no en sortís cap il.lustrant aquest
comentari.
Res més: molts d'anys als Tastavins, que com cada any demostraren el seu bon quefer, l'estimació
que tenen per les tradicions i el seu
bon gust.
L'enviat especial
Fotos: Toni Miquel
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VEHICULOS A SU MEDIDA
• FORD FESTA
(mrios) PM-AT • SEAT MARBELLA
• FORD FIESTA CLX 3 y .5 p. - (varios) PM-BJ • PEUGEOT 205 JUNIOR
• FORD ORION GHIA 1.6
PM BJ • SUZUKI SANTANA
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(Precios con traspaso e IVA incluído)

HORARIO: De lunes a Viernes: 8 h. a 13 h. y 15 h. a 20 h. Süados: 10 h. a 13 h.
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Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
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# MARIIIICS ELECRICOS

1 PLACAS DE ENCORAR, etc

MANACOR:

ARTA:

SAN LORENZO:

OFICINA:

Ortega y Casset, 2
Tel. 55 53 07

Cardenal Despuig, 12
Tel. 83 63 92
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91

Gabriel Carrió, 37
Tel. 56 96 50

Tel. 83 54 11
Fax: 83 52 83

MENU CENA
NOCHEVIEJA
Aperitivo: BOCADITOS NAVIDENOS
I" plato: FUMET A LOS FRUTOS DEL MAR
2° plato: BULEVANT ALBATROS
3" plato: SORBETE DE LIMON AL BOURBON
4° plato: TURNEDÓ AL FOIE DE OCA
Postre: Boufet Navidefio
Cafe, licores, cotillón y uvas
Vinos de Rioja
Cava brut

Precio por persona: 7.500 pts.
PLAZAS LIMITADAS
Reservas al Tel. 82 14 21

po
RESTAURANTE

PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA

La finca de Sa Bassa serà demolida i s' aixecarà un nou edifici

El Banesto passarà al carrer Soledat
Redacció.- L'actual
edifici que ocupa el cantó
de Sa Bassa i del carrer
Pius XII, on està ubicada
la seu del Banco Espahol
de Crédito a Manacor,
serà tirada a terra d'aquí
a uns mesos i al seu lloc
s'hi construirà un nou edifici, molt més en consonància amb els temps actuals.
Fa estona aquest edifici va ser adquirit per una
companyia, que pretenia
fer la nova edificació,
però hi hagué entrebancs
entre els llogaters i els
propietaris i l'operació no
va arribar a port. Una
nova societat s'ha fet càrrec del projecte de la
nova edificació si no hi
ha dificultats de darrera
hora, sembla que com a
màxim es posarà en
marxa a finals del mes de
març vinent.
Per aquest motiu, el
Banesto, —un dels bancs
amb més antiguetat de
Manacor— ja està preparant un lloc provisional,
mentres durin les obres,
al carrer de La Soledat.
La nova finca que s'aixecarà a Sa Bassa/Pius
XII, serà construïda per la

Seu actual del Banesto
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La nova edificació, al carrer Pius XII

societat Hidna, S.A. Als
soterranis es faran 33
aparcaments; a la planta
baixa 3 locals comercials,
un dels quals seran pel
mateix Banc Espanyol de
Crèdit i a les dues plantes
superiors de set a deu vivendes de luxe.
El que creim destacable és el projecte de l'obra a realitzar, ja què s'ha
realitzat a consciència,
amb detalls realment de
bon gust i amb un acabat
de primera. Una finca, en
definitiva, que fa pensar
ha de donar una nota de
qualitat a la plaça més
cèntrica de la ciutat.
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El nou edifici vist des de Sa Bassa

Aquesta serà la ubicació provisional.

L' acte comptà amb la presència del Batle, Miquel Vaquer

Inaugurat el Molí d'En Bou
Redacció.- Dijous passat, sobre
les set del vespre, s'inaugurà oficialment el conjunt arquitectònic
restaurat del Molí d'En Bou. El primer acte oficial va ser l'exposició
del pintor mallorquí Damià Jaume,
que mostrà a la sala d'exposicions
del molí una selecció de les darreres obres realitzades, com sempre,
en tons suaus.
L'acte inaugural comptà amb la
presència del batle de Sant Llorenç
Miquel Vaquer i un bon membre
dels regidors del mateix ajuntament; homes del món de l'art i les
lletres així com els mitjans informatius de la zona.
Javier López, l'arquitecte que tengué la responsabilitat de la rehabilitació del molí, parlà molt breument,
afirmant que la seva iniciativa havia
comptat sempre amb el suport municipal, cosa que havia facilitat la
seva tasca. El Batle, per la seva
part, afirmà que es sentia molt satisfet de l'obra que s'havia realitzat
al molí i que una inversió tan important s'hagués realitzada dins el
terme de Sant Llorenç. Tant Javier
López com Miquel Vaquer destacaren el fet que aquell molí s'inaugurà
amb una mostra d'art tan important
com la que exposava Damià
Jaume.
Acte seguit, els assistents foren
convidats a un bufet fred i a una
copa de cava per celebrar la inauguració de l'exposició i la posada
en marxa de les altres activitats del

Molí d'En Bou, com són les de restaurant i bar de nit.
Les obres, que s'han realitzat al
Molí d'En Bou per espai de mesos,
han deixat l'edifici molt ben acabat
per la part de fora.
A de dins hi ha una gran sala per
exposicions, a la planta baixa. El
bar de nit ocupa l'altra espai d'a-

questa planta. Al primer pis, que
consta de tres sales rectangulars
s'hi ubica el restaurant i la cuina.
L'equip tècnic ha cuidat tots els detalls i es pot dir que El Molí d'En
Bou s'ha recuperat amb bon gust i
qualitat.
Foto: Toni Blau

CAFETERIA HAMBURGUESERIA

ABEURADOR
Vos desitja bones festes
Comunica l'obertura
C/Rambla del Rei en Jaume,n° 1

Aquest supera els 299 milions de pessetes

Presentat el Pla Provincial de Formació del
Professorat 91-92
(M. Ferrer) El Director Provincial
del Ministeri d'Educaició i Ciència,
Andreu Crespí, va presentar el passat dilluns, dia 16 de desembre a
Ciutat, el Pla Provincial de Formació del Professorat pel curs escolar
1991-1992.
Aquest curs permetrà una millor
aplicació de la LOGSE, llei que s'aplicarà a partir del proper curs escolar. La quantia econòmica del mateix, supera els 299 milions de pessetes que significa un increment del
20 % respecte al curs anterior.

Els quatre CEPs, entre
ells el de Manacor,
seran els encarregats
de fer els més de cent
cursos
Els quatres CEPs (Centre Educació del Professorat) de les illes, situats a Palma, Manacor, Menorca i
Pitiüses, seran els encarregats de
desenvolupar els més de cent cursos que seran impartits aquest
curs. Es tracta d'unes ensenyances
que no són obligatòries però que
afavoreixen considerablement la
preparació dels professors de cara
a les necessitats de la societat moderna. L'acte de presentació als
mitjans de comunicació i al professorat es va desenvolupar al Centre
de Cultura de Sa Nostra i el Director Provincial va estar acompanyat
a la presidència per Bartomeu Llinàs, anterior Cap de la Unitat de
programes Educatius, Carme Pons,
nova cap de la U.P.E., i dels quatre
directors dels distints Centres de
professors de la nostra Comunitat
Autònoma. Hi assitiren quasi dos
centenars de professionals de l'ensenyament per tal de conèixer el
nou Pla de Formació del Professorat.

El Centre de Professors de Manacor es troba allà on era abans l'ambulatori vell.

-~"al pgr mitzkvathki

En Sion Mascaró prepara un llibre de cuina

En Sion Mascaró, el famós gastrònom i cuiner manacorí que va ser
el primer en la història local que va
obrir una botiga d'entrepans i els va
elevar a la categoria d'art, està preparant un llibre de receptes de
cuina. No tenim constància que
existesqui cap llibre de cuina pròpiament manacorí i llevat de receptes aïllades sortides als diaris, serà
la primera publicació d'aquest caire.
En Sion Mascaró es va iniciar a
la cuina als vuit anys. Segons conta
Ell mateix, va agafar un pop i el va
cuinar. Aixímateix matitza que va
intentar fregir-lo i el pop va quedar
aferrat per una biga de la cuina
després de fer pets dins loli. Des
d'aquella experiència infantil, sempre assesorat i ensenyat per la
seva mare, es va iniciar en la cuina
mallorquina, no amb l'objectiu de
professionalitzar-se, sinó, simplement, per a aprendre a resoldre per
Ell mateix el problema del menjar.
D'aquí en va néixer una afecció i
posteriorment una passió. La primera cosa que va saber és que menjar
és una funció que va més enllà que
alimentar-se. Ha estudiat, ha investigat i ha experimentat fins a convertir-se en una de les persones
que més sap de cuina.
Si bé la seva especialitat és la
cuina mallorquina (és un enamorat
de Mallorca i de lo autòcton), per la
seva professió coneix tota la cuina
espanyola i la internacional.
El llibre, que té en projecte, ten-

drà unes 2.000 receptes i ben segur
que serà una fita valuosíssima per
a tots nosaltres. En breu us oferim

TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua
ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO

n
Ar—j)

Bones Festes

una entrevista amb En Sion Mascaró en la que explicarà amb detall
aquest i altres projectes.

Arlistp

L,

Mantas, edredones, cortinas, alfombras,
pieles, mantelería, ropa de cama, etc.
ROPA DE VESTIR EN GENERAL
C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO

Homenatge quasi secret a Jaume Santandreu

Una partida d'escriptors manacorins han unit forces, escrites, és
clar, a fi d'oferir un íntim homenatge
a En Jaume Santandreu. Era sabut
que En Jaume no és home d'homenatges i no era prudent organitzar
cap acte públic i repartir plagues ni
medalles. Es va fer, simplement, un
petit llibre, un recull d'escrits a cura
de cadascún dels que s'apuntaren
a la iniciativa.
Cada escriptor comentava un
dels llibres que ha publicat En
Jaume aplegats tots els escrits,
s'enquadernaren i s'il.lustraren amb
un dibuix original del pintor Antoni
Riera Nadal.
Ni discursos ni paraules. Només
un fet. Un petit llibre, càlid, origila i
únic per a qui, després de complir
cinquanta anys, és un dels escriptors més a tenir en compte de l'Illa.

GRUAS REUNIDAS

MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
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Sopar-clausura del Ball de Saló
El Club d'amics de Ball de Saló
va celebrar el passat divendres dia
20 de desembre, el sopar que clausurava els cursos de ball i al que hi
varen assistir unes 200 persones.
El sopar, va tenir lloc al Restaurant Molí d'En Sopa. l com és ja
gairebé tradicional en aquesta organització, les parelles que finalitzaren el quart curs de ball reberen un
diploma pel seu aprenentatge. Després que n'Alfons i na Francisca,
professora dels cursos obrissen la
festa amb un vals vienès, aquestes
parelles tengueren l'ocasió i el gust
de fer una demostració dels balls
més característics apresos al llarg
d'aquests dos mesos.
L'agradable vetllada, on els assistents pogueren brindar amb cava
i gaudir de la música ballant amb
les seves parelles, va acabar amb

unes paraules d'en Toni Llinàs, President del Club, qui aprofità l'ocasió

per desitjar un Bon Nadal a tothom.

Club d'amics del Ball de Saló

CAFETERIA

EMBULLS
Hamburguesas
Pinchos
Perros
Pollos a l'ast
Tapas variadas
Av. Mossèn Alcover, 14

VOS DESITJA
BON NADAL

Tel. 55 52 63. MANACOR

El Club del Mar obtuvo tres de los cuatro premios concedidos

Una empresa manacorense premiada por su calidad
Redacción.- La empresa manacorense Club del Mar, cuyo Director
General es D. Michael Wiszniewski
y esta ubicada en s'Estany d'En
Mas —Playa Romantica— obtuvo
un notable éxito empresarial, del
que nos hacemos eco, aunque
hayan transcurrido del acontecimiento algunas semanas: en la décima convención de Eldorador, celebrado en el Hotel Font de Sa Cala
de Cala Ratjada, obtuvo tres de los
cuatro premios que concede anualmente la compariía para premiar la
calidad de servicio.
En dicho acontecimiento participaban todos los hoteleros asociados del grupo, los directivos de Eldorador y directores generales de
agencias de viajes francesas, en
total, unas trescientas personas.
Eldorador es una filial de JetTours, turoperador francés que pertenece al grupo Air France y tiene
hoteles asociados en Francia, Esparia (Baleares, Andalucía y Canarias), Grecia, Turquía, Marruecos y
Senegal.
El dia de la entrega de premios
se celebró una gran cena de gala
en presencia del presidente del
grupo Jet-Tours, Sr. Jean-Jacques
Ravey, el Director General de Turismo D. Eduardo Gamero y el Presi-

El Sr. Wiszniewsky, en el momento de recibir uno de los premios.

dente de la Federación Hotelera, D.
Fernando Porto.
Después de la cena se pasó a la
entrega de premios (cuatro correspondientes al aFio 1990) y que comprendían animación, gastronomía,
calidad de servicio y Mini-Club.
El Hotel Club del Mar, de Playa
Romantica, que recibió los premios
de manos de su Director General D.
Michael Wiszniewski, recibió y fue

galardonado por calidad de servicio, animación y mini-club, siendo el
restante para el Hotel Bou el Mogdad de El Senegal. Al final del acto,
y satisfecho por los premios obtenidos, el Sr. Wiszniewski afirmó que
estaba muy orgulloso por recibir los
tres premios y precisó que se debía
al trabajo, agradeciendo a todo el
personal del Club del Mar su aportación al éxito obtenido.

DA1HATSU APPIAUSE
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Robo en una Dependencia Municipal
Una vez mes y ya van muchas,
los amigos de lo ajeno hicieron, durante el fin de semana, una de las
suyas. El Negociado de Participación Ciudadana y Comunicaciones
que delega Eduardo Puche, fue violado de una manera extrafia. Sería
la Policía Local la que recibió un
aviso de que la puerta se hallaba
abierta a media tarde del pasado
sebado. Los agentes se desplazaron hasta el Claustro y se encontraron con las puertas abiertas y en el
interior todo revuelto. Cajones por
encima de las mesas, papeles por
el suelo como si se buscase algo
en especial.
La puerta que días antes se le
había puesto una nueva cerradura
fue abierta de una patada y descerrajado el marco lo que facilitó la
entrada al supuesto ladrón. Dentro
del desorden que reinaba en las dependencias solamente en cosas
materiales se notó a faltar la estufa
del despachito del edil Eduardo
Puche. Una placa eléctrica que no
costaria mes alle de las quince mil
pesetas.
No hemos podido habiar con el
jefe político del negociado pero rumores Ilegados a esta redacción
dan a entender que lo que buscaba
el asaltante mes bien podría ser papeleo que no algo material aunque
la coartada de la estufa puede ser
significativa. En el mismo negociado se hallaban depositadas un
buen número de paquetes del aguinaldo del personal que no había
sido repartido y al parecer no faltó
ninguna.
Con este allanamiento en las dependencias municipales ya son
siete u ocho veces las que se entra
a la fuerza en las dependencias
municipales y es que así como
esten no es raro que sean bocado
apetecible para ladronzuelos
que esta vez parece la cosa lagaru)
to, lagarto.
r.

GRAVE ACCIDENTE

PANDILLA DE TIRONEROS

Un accidente de trefico por salida
de un vehículo de la carretera quizes por una velocidad no muy adecuada en tramo serializado para
marcha lenta debido a las obras de
la carretera de Porto Cristo. Ocurrió

De momento en Porto Cristo se
han detectado varios casos de tirones de bolsos a personas de edad
cuando éstas, especialmente setioras, salen de misa por las tardes

cerca del kilómetro 7.900 tramo de
Ses Pedres Llises, eran las dos de
la madrugada del pasado domingo
cuando el Renault 11 que conducía
Sebastián F.G., con matrícula PM0677-AW se salió de la carretera
resultando lesionado su conductor
de carecter grave por lo que hubo
de ser Ilevado repidamente a una
clínica de Palma. El conductor que
viajaba sólo en el vehículo al ser
Guarda Jurado se suponía que
podía ser portador de un arma de
fuego que al principio no aparecía
pero la eficiente labor de la Guardia
Civil dio con el arma al día siguiente. En el lugar del accidente se congregaron bastantes personas por
ser en estas horas lugar de paso de
muchos vehículos que circulan
entre Manacor y Porto Cristo. El
equipo de atestados de la Guardia
Civil de Trefico acudió råpidamente
al lugar para el inicio de las diligencias. El turismo fue sacado por una
grúa y sufrió graves desperfectos.

CAIDA DE CORNISA
En la calle Menéndez y Pelayo
en una casa propiedad de Can Pipero a media tarde del pasado sebado cayó sobre la calle un tramo
de cornisa sin que causase dahos
personales ni materiales al no
haber peatón que pasase por debajo en aquellos momentos como
tampoco vehículo aparcado. La Policía Local avisada que fue sobre el
desprendimiento aportó vallas y sehalización con el fin de que si se
producían nuevos desprendimientos no produjese darios a las personas o vehículos.

entre las seis y media y las siete y
media. Se sabe que los autores son
los mismos de siempre y no se descarta que esta pandilla de menores
sean los mismos que en Porto Cristo han Ilevado a cabo fechorías de
toda índole.
TRAMO PELIGROSO
Se esten produciendo demasiados accidentes en un tramo de la
carretera en obras de Manacor a
Porto Cristo. El lugar en donde
hasta el momento los coches caen
en accidente en demasiadas ocasiones se halla comprendido entre
los kilómetros 7 y 8.
El pasado fin de semana se produjeron tres salidas de vehículos.
Ya citebamos al principio de esta
crónica el sufrido por el Guardia Jurado con su Renault 11. El viernes
fue el Talbot Samba con matrícula
PM-7583-AD que conducía Catalina
Duren Miquel, vecina de Porto Cristo que resultó herida. Otro accidente en el mismo tramo es el que sufrió Ricardo Rodríguez conductor
del turismo Opel Corsa con matrícula PM-4420-BF que se salió de la
calzada resultando herida una hermana del conductor que viajaba en
el coche siniestrado.
No estaría de mes que la empresa constructora, Melchor Mascaró
S.A. extremase al meximo la
zación y que los conductores respeten la misma pues no se descarta
que en algún accidente de los ocurridos se pueden dar el caso de serialización un tanto escueta y también el intento, por parte de algún
vehículo, de adelantamientos a
otros vehiculos donde este prohibido. Prudencia amigos conductores.

Son Carrió

Actes culturals per a Nadal
Els actes que s'han realitzat fins
ara, com l'actuació de la Banda Juvenil, baix la direcció del seu director, en Francesc Sapiria, fou un
acte entranyable i també de qualitat. Actuaren per primera vegada
els nous alumnes de l'Escola Municipal de Música, els quals feren una
petita demostració amb l'instrument.
Dels dos darrers, com que s'han
fet mentres ja s'havien duit aquesta
crònica o l'imprenta, no podem resenyar res d'ells, fins a la propera
setmana.
Avui dissabte a les nou, en Mateu
Galmés, productor del video «Mallorca, illa mediterrània», farà la presentació a Son Carrió de la segona
part del seu treball. Recull les tradicions des del mes de gener fins al
d'abril, a més de temes de la
Prehistòria, tals com coves funeraries, talaiots, tir de fora; ruines romanes, torres fortificades, cases rurals i casals i molts d'altres punts interesants de la vida quotidiana dels
nostres avant passats.
L'obra completa tendrà tres parts
que integreran les quatre estacions
de l'any agrícola. Per això mitjançant aquestes cintes qualsevol aficionat podrà despertar el record i
omplir el buit de la nostàlgia.
El dilluns dia 30, hi haurà la conferència sobre la SIDA, a càrrec del
metge Eugeni Suárez, titular de
Son Carrió, la conferència es farà

d'acord amb una petició sobre el
respecte d'un grup de joves del
poble. A més de la xerrada, també
hi haurà la projecció d'un video
sobre el tema.
I per jacabar el programa del
Nadal Cultural, el proper dia 4 de
gener, es realitzarà el Concert Extraordinari de Cap d'Any per la
Banda de Música de Sant Llorenç,
concert que serà la cloenda d'aquests actes celebrats amb motiu
dels dies nadalencs.
El programa del Concert estarà
compost per les següents obres:
SANTANDER, Pasodoble de E. Rosillo; CELEBRE ADASIO, Adagio
de T. Albioni; LA ALEGRIA DE LA
HUERTA, Sarsuela de F. Chueca;
FIVE MINUTES WITH COLE PORTER, de C. Porter; GLENN MILLER-STORY de G. MILLER;
HIMNE DE SANT LLORENÇ, de F.
Sapiha. Dirigida la Banda, el seu director titular, Francesc Sapifia.
Durant aquests dies a la sala
d'exposicions de Ca ses Monges es
mostraran els quadres, que ja formen part del patrimoni municipal i
que s'han obtingut a través del Certamen de Pintura de Son Carrió;
que cada any s'organitza per a les
festes patronals.
L'Associació de Bonsais de Llevant també i a la mateixa sala d'ex-

JOYERIA FERMIN
Les comunica que permanecerét
abierta todo el día los ilibados 28 de
Diciembre, 4 de Enero y el Domingo
día 5 de Enero.
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posicions i a les mateixes hores,
presentarà una mostra dels seus
petits arbres.
F. Galmés
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El passat dijous a l'Església del Carme de Porto Cristo

Entregats els premis als millors cantaires i
autors dels Villancets

M.Antónia Llodrà.- El passat dijous, 26 de desembre, es feu entrega dels premis als millors cantaires
i autors de música i lletra dels Villancets presentants dintre de la vintena edició a l'Església del Carme
de Porto Cristo. A l'acte hi assistiren a més d'un representatiu nombre de públic, el batle de Manacor,
Biel Bosch, el delegat de Porto
Cristo, Antoni Vives així com altres
representants del consistori manacorí.
Després d'un profund reconeixement i agraïment per la tasca ingrata realitzada pel Mestre Ramis, qui
ha tret ja el tercer volum de «Cent
Villancets», de Miquel Perelló i Pep
Alba entre altres, que han ensenyat
els villancets als concursants, es
donà pas a l'entrega de premis de
solistes i grups classificats durant
les eliminatòries, i de les quals es
pogué escoltar algunes de les millors veus dels concursants premiats en anteriors edicions i que estaven integrats dintre de la «Categoria Especial».
Els pesentadors, Antoni Nebot i
Margalida Ferrer foren els encarregats de seguir l'ordre establit per el
Patronat i dels quals presentam els
tres primers classificats de cada categoria.
CATEGORIA ESPECIAL
-Catita Ferrer: »El sol arriba a la
posta» (Ramis) Inedit.
-Jaume Febrer: »La nit clara»
(Ramis)
-M.Antónia Gomila i Margalida
Ramis: »A cada Nadal» (Ramis)
Inedit.
-Paula Sureda: »Bona nit»
-Jaume Sbert: »El cant dels pastors»
(Rial)
• a.
-Miquel Angel Febrer: »Freda es la
nit» (Ramis)
-Grup Mixte: »Un clavell ha esbranU)
dit» (Ramis)

PREMIS D'AUTORS

GRUPS 1r NIVELL

-Millor Lletra: «Tu saps que tornarà» de Joan Josep Mateos
Premi Música: »Tu saps que
tornarà»
-2" Premi: »Perque és Nadal» de
María Joana Mas
-1'` Premi: «Jo l'estim» de Josep
Alba

Rossinyols de Son Servera.
-2": Amics des Port.
Casal de La Pau.

SOLISTES 1 NIVELL A
-Ana Belén Moncada.

aarbara M Llu/l, obtingué també la
medalla d'or com a millor solista de
tots els nivells.

SOLISTES 2 NIVELL
Bàrbara M' Llull.
-2": Fca. Piriar Febrer.
Encarna Valera.
Magdalena Cortés.

SOLISTES 1°' NIVELL B

GRUPS 2°'' NIVELL

M Magdalena Cortés.
-2": Mercé
M' LLuisa

Col.legi Sant Francesc.
-2": Col.legi La Salle.
Aucellets de Felanitx.

Margalida A. Oliver.

SOLISTES NIVELL

GRUPS 3 " NIVELL
.

Margalida A.Oliver.
-2": Maribel López.
-3 `: Marina Merino.

Coral Juvenil de Felanitx.

Coral Juvenil de Felanitx.
-2": Col.legi Es Canyar.

0

Joan Josep Mateos.

SOLISTES 4t NIVELL

GRUPS 4 NIVELL

1 `: Joan Josep Mateos.
-2": Cati-Eva Canyelles.

La Llum de Manacor.
-2": Set de Viure de Sóller.

0

La Llum de Manacor.

Fotos: Antoni Blau

Solistes i orquestra estaren a un gran nivell

Memorable Concert de Nadal
El públic es resistí a abandonar al Teatre i no es cansà d'aplaudir
A. Tugores. Just un any després de la presentació a Manacor de la Camerata-Orquestra de Llevant, es presentà dilluns, dia 23, el Concert de
Nadal al Teatre Municipal. un concert que serví per
consagrar definitivament l'Orquestra de Llevant a

El Centre Social de Manacor, que
dirigeix Salvador Bauçà, ens obsequiava una altra volta amb un concert de Nadal que, abans de celebrar-se presentava alguns interrogants. Quin serà el nivell assolit per
l'Orquestra al primer any d'existència? A quin moment es troba la soprano manacorina Paula Rosselló,
que sembla cada dia més aprop de

0,4

la seva consagració definitiva?
Aquestes i altres preguntes foren
contestades des de l'escenari del
Teatre, primorosament adorant per
l'organització amb motius nadalencs. l la resposta fou clara: hi ha
una orquestra, a Llevant, amb capacitat per a resoldre partitures
gens ni mica senzilles, que ha ensemblat a la perfecció músics amb
experiència reconeguda amb gent
jove que apunta molt amunt. l el

la ciutat que la vegé néixer, i per gaudir d'una nit
memorable de música a on els solistes, J.F. Palou.
Paula Rosselló i Gyorgi Biró estaren a un nivell
més alt que mai. Un concert, en definitiva, que no
serà oblidat fàcilment.

què és molt important: tenim una
orquestra que ens pot permetre, de
cara al futur, assistir a vetlades de
bona música acompanyant figures
del cant i solistes, com els de dilluns, de solvència professional
prou reconequda.
Pel que fa a la soprano, poques
coses puc dir que no s'hagin dit ja.
Es troba a un nivell tècnic difícil de
superar a aquests moments i l'èxit
definitiu de la seva consagració
com a figura del cant no es pot fer
esperar. La seva tècnica és tan portentosa com la seva veu. Basti un
botó com a mostra: Rafel Nadal
hagué d'introduir uns canvis dins la
programació de la segona part, suplint el Mefistófele i madame Butterfly, per l'Ave Maria d'Otello i 0 mio
bambino caro. Ningú no pogué sospitar, al final del concert, que els

canvis havien estat producte d'una
indisposició de la soprano, que a un
altre moment haguessin posat en
perill la seva participació al concert.
La tècnica perfecta, adquirida a
Milà amb temps i esforç, suplí amb
escreix la seva indisposició que
ningú no va notar; na Paula actuà
ran-ran de la perfecció. Els assistents més entesos, com el mateix
Julio Ribelles, romangueren astorats de la seva actuació.
Però el Concert de Nadal serví
també per consagrar dos solistes
instrumentals a Manacor: el flautista
artanenc Josep Francesc Palou,
que mostrà els seus bons fonaments i una sensibilitat i capacitat
extraordinaris. Un flautista que
apunta molt amunt i que, ben aviat,
estarà considerat entre els bons.
què dir del violinista Gyorgy Biró?

promotor efectiu de Cultura. L'aplaudiment que meresqué el concert de Nadal, que ell ha fet possible des de l'any 85, es pot prolongar fins arribar a Salvador Bauçà.
El que vengui darrera ell ho tendrà
realment difícil.
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Suplí l'abséncia del sub-director Serafí Nebot amb sobrietat i quan
actuà de violí solistra conseguí encantar l'auditori, que no es cansà,
tant a la peça de Godard com al
Czardas de Monti de fer-li mambeIletes. La qualitat d'aquest home no
es descobrí dia 23, però va ser coneguda pels que no l'havien sentit
abans.
I dit tot això, crec que és de justícia donar el relleu que es mereix a
l'Orquestra de Llevant i al seu director, Rafel Nadal. Molts podien pensar que aquesta aventura era la de
fer una massa orquestral per anar
per casa. Un any després s'ha consolidat a un nivell insospitat i l'empresa no era gens fàcil, ja que s'ha
conjuntat un grup heterogeni de
músics —bons músics— de distintes poblacions i de distintes edats,
amb pocs assaijos. L'Orquestra de
Llevant és una hermosa realitat, del
que ens alegram tots els que creguérem en el projecte, avalat a un
principi tan sols per la solvericia de
l'home que l'ha fet possible, el mestre Nadal. Tots estam una mica
d'enhorabona amb aquesta orquestra. Quan Manacor pretén capitaletjar una mica, convé recordar que
moltes capitals de província de l'Estat Espanyol, d'una orquestra com
la que té la nostra comarca en ferien un autèntic llepa-dits.
Fets aquests comentaris, no cal,

crec, entrar en més detalls del que
fou el concert, a Teatre plè. Des del
començ fins al final l'acte tengué
una altura més que notable. I els
moments més importants, l'interpretació d'Otel.lo, i el “plus»: Czardas
de Monti i el Cant dels Ocells de
Pau Casals. El públic es resistia a
abandonar el seu seient, pensant,
potser, que d'aquesta manera no
s'acabaria la funció. Una funció, en
definitiva, memorable.
Ja a un altre ordre de coses, dir
que hi asistí el Director General de
cultura Jaume Martorell, que dirigí
unes paraules al públic i disculpant
una nova abséncia de la Consellera, que vengué de nou a molts pocs
i de dificil interpretació. L'organització —En Salvador Bauçà, per ser
més exactes— no mereix, pensam,
que la butaca de la consellera quedi
buida any rera any. Ella s'ho va perdre. Hi assistiren, igualment, el
Batle de Manacor i alguns regidors;
el diputat Andreu Mesquida i alguns
batles de la comarca.
I per acabar, fer constar la tasca
cultural altament positiva promoguda des del Centre Social de Cultura. La tasca d'En Salvador Bauçà,
quasi sempre obscura, menys al
Concert de Nadal no passa desapercebuda per molts de manacorins
que aprecien de debò que la seva
actuació no es limiti a la d'un funcionari, sinó que es converteix en
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Urban. "Son Mas" Ctra. Porto Cnsto-Porto
Colom, km. 7 C/Amapola, 48 Tel. 821134
PLAYA ROMANTICA

RESTAURANTE

PIANO • BAR

MENU ESPECIAL
DE NOCHEVIEJA
Aperitivo:
Vermut o jerez
Gambas saladas y mejillones

* * *
Primer plato:
Gran cocktel de marisco

*

* *

Segundo plato:
Faiszín piano
con setas y patatitas mallorquina

o
Rape al whisky con arroz blanco
* * *

Postres:
Sorbete de limón o tarta whisky
Pastas y turrones
Vinos:
Rosado, Campo de Burgos y Vallformosa
Cavas Vallfortnosa
Café y licor
Bolsa de cotillón y uvas de la suerte

Fin de fiesta en el Music Bar
dentro del mismo recinto
GRACIAS POR SU visITA
Reserva de mesas Tels. 82 II 34 - 82 12 10
Durante las Fiestas Navideas este local
permanecer abierto, (disponemos de la carta
a precios de siempre) excepto el día de AkAo
Nuevo que permaneccr1 cerrado. Perdonen las
molestias. Gracias

6.600 pts.
VA ya incluido

LOS OLIVOS Y PIANO BAR les deseamos unas
FELICES FIESTAS NAVIDENAS y UN
PROSPERO ANO NUEVO 1992
Miguel y M• del Carmen

L' exposició s' obrirà el públic del dia 2 al 19 de gener a la Galeria Ducal

Les pintures de Toni Fernández i Encarna Alabao
(M. Ferrer) Una de les exposicions
que es podran visitar a Ilarg d'aquestes festes a Manacor, és l'exposició conjunta dels dos artístes
que exposaran a la Galeria Ducal,
Toni Fernández i Encarna Alabao.
La pintura de Toni Fernández és,
sens dubte, la recerca de la natura
dins el paisatge més típic mallorquí,
les oliveres amb les seves formes
singulars o els camins i muntanyes
conformen els seus quadres; com
diu Alenxandre Ballester al pròleg
«Antoni Fernández pinta per innegable vocació hi troba Antoni Fernández, les millors pautes per a expressar el repertori d'imatges que
formen i conformen els passatges
mallorquins que ell tant estima».
Encarna Alabao és l'altra artista
que presenta la seva obra, per primera vegada a Manacor. De la
seva obra que es va presentar a
Ciutat fa poc temps, tot foren alabances, i la tractaren «d'artista

A la Galeria Ducal es presentaran les obres d'Encarna Alabao juntament amb les
de Toni Fernândez

completa»; els seus quadres donen
a l'expectador la sensació d'aficarse dins un món fantàstic on es combina la fantasia i la creativitat de la
pintora amb un gran domini de la

llum i dels colors.
Cal recordar que aquesta exposició romandrà oberta fins el dia 19
de gener i que es podrà visitar diàriament de les 18 a les 21 hores.

L' exposició s' inaugurà el passat dissabte

Miquel Vives exposa a Sa Banca March
(M. Ferrer) L'obra més recent del
pintor serverí, Miquel Vives es va
inaugurar a sa Banca March, el
passat dissabte, dia 21 del present
mes.
Moltes persones acudiren a la
mateixa per tal de poder observar
les obres més recents d'aquest pintor; de la seva obra es destaca la
simplicitat que sap donar als quadres i també les formes, tant de les
cases com de tots els detalls que
conformen la seva pintura.
Miquel Vives té una llarga trajectòria pictòrica que comença amb la
primera exposició a l'any 1974 a la
Sala d'exposicions de l'Ajuntament
de Manacor passant per distintes
galeries i sales d'exposicions de l'illa, però també de Barcelona fins
arribar a la darrera, que fou l'any
passat a la Galeria Bearn de Palma
de Mallorca. Per altra banda també
ha rebut varis premis com el de

A la inauguració de l'exposició assistí gran nombre de públic. Miquel Vives amb un
grup de visitants.

l'any 1973, amb el «Premi Leal Alcúdia», o el Primer premi G. Sagrera i Medalla de Bonze de Felanitx
(1974) i altres premis també a Felanitx i Pollença.

Aquesta exposició romandrà
oberta fins el proper dia 3 de
Gener i es podrà visitar diàriament
des de les 18 a les 21 hores.
Foto: Antoni Blau.
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S' obri avui, dissabte a Sa Torre de Ses Puntes

N'Andreu Llodrà exposa la seva obra més recent
A. Tugores. Avui, dissabte dia 28 de desembre,
obri una nova exposició pictòrica a Manacor
concretament a Sa Torre de Ses Puntes— uns dels
Organitzat pel Patronat d'Arts
Plàstiques i amb el patrocini del
consell i l'Ajuntament, Andreu ILodrà mostrarà a Sa Torre de Ses
Puntes una col.lecció força interessant de la seva pintura, caracteritzada els darrers anys per una influència del surrealisme. Llodrà utilitza quasi sempre la figura humana, sense saber molt bé l'espectador si el personatge del quadre juga
amb els motius que hi afegeix n'Andreu —com són les cartes d'una
baralla— o n'és la seva víctima. En
tot cas, el què està fora de dubte és
l'ofici que impregna cada una de les
seves obres i una imaginació que
no s'atura davant l'evident, sinó que
cerca molt més endins, dins el món
oníric i del sentiment humà.
Crec que el paisatge, que sempre
és el fons de la seva obra, és en el
cas de n'Andreu Llodrà més un pretexte que un fi en si mateix. El que
l'importa de debò és la persona, la
figura humana i es fica sense contemplacions a recercar dins l'interioritat.
L'exposició que obri ara a Sa
Torre de Ses Puntes, sala que no
resulta estranya, té la figura humana i el joc de les cartes com a constant. Ouè vol dir aquesta barreja?
És dificil la interpretació individual
d'aquesta pintura. El què és segur
que és fruit de l'obsen/ació i la meditació de l'autor, de la seva intui-

artistes més polifacètics de l'illa: N'Andreu Llodrà.
El pintor manacorí presentarà una mostra de la
seva obra recent.

Una de les obres que presenta n'Andreu Llodrà

ció, del seu món interior, ric en matissos i suggerències.
Andreu Llodrà, professor de dibuix a l'institut Joan Alcover de Ciutat, home que domina magistralment el dibuix, la serigrafia, el gravat i altre tècniques ben poc utilitzades, es troba a la maduresa i al mi-

llor moment de la seva carrera artística. La mostra de Sa Torre de
Ses Puntes mereix, si més no, ser
visitada per les persones amants de
l'art.
La mostra romandrà oberta des
d'avui, 28 de desembre, fins al 19
de gener.

CONCERT DE CAP D'ANY

ANDREU RIERA
PIANO

1 DE GENER DE 1992
TEATRE MUNICIPAL a les 21'00 hores

Representaren lobra «Café au lait» al Teatre Municipal

Les situacions absurdes i
humorístiques de Teatre Perifèric

LLIBRERIA

BEARN

N.Q:MN‘,S•

A. Rosselló, 7 B
R. Institut, 18
Hiper Centro

Els components del Teatre Periferic abans de l'actuació

(M. Ferrer) La setmana passada,
concretament el dijous i el divendres a les nou i mitja del vespre
varen tenir lloc les dues representacions úniques, que es dugueren a
terme al Teatre Municipal pel components del Teatre Perifèric.
El fil argumental de l'obra es desemvolupa dins el «Café au lait»
que serveix d'escenari al llarg de
l'hora i mijta de representació. Una
obra divertida amb un clar to humorístic que aconsegueix que l'expectador entri dins l'acció, és el que ha
aconseguit el Teatre Perifèric. Ben
segur, que poques vegades el públic assistent ha disfrutat amb les
situacions «absurdes» i a la vegada
quasi reals que, el Teatre Periferic
amb l'obra de Karl Valentí, ha possat en escena.
Com diuen ells mateixos al fulletó
on s'explica el perquè de l'obra,
«Tots ens hem traslladat a l'any
1936 i al «Café au lait» per tal
d'ambientar l'obra. Fou el mateix
any que Mussolini va desterrar
Hailé Selassie, rei de Reis, Lleó de
Judà, i proclamà des del balcó de la

Piazza Venècia davant la «Folla
oceànica: «Itàlia ja té Imperi», al
mateix temps que coronava Vittorio
Emmanuelle II emperador d'Abisinia.
La música és una part molt important dins aquesta obra, escenificada dirigida pel mateix grup, que
es fa present a l'expectador mitjançant una ràdio de l'època i de la
qual hi prenen part la locutora (una
de les actrius) com a representació
de «Ràdio Abisinia» i l'enviat especial a Abisinia (l'actor Antoni Truyols) que és, sens dubte, un dels
papers més ben aconseguits com
autor de teatre «desquiciat» i també
periodista. Per altra banda, també
cal resaltar el paper de fotògraf i de
cantant de la Ràdio realitzats per
Luís Arboledas (Del conegut grup
Ossifar) sense deixar d'anomenar
als altres components del grup com
Jaume Gomila, Antònia Miró, Catalina Riera o Rosa Julià cada un d'eIls fent uns papers molt singulars al
llarg de tota la representació.
Foto: Antoni Blau.
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OBERT DE 10 A 1

El dissabte s entregaren els premis als guanyadors

Mostra de felicitacions nadalenques: qualitat i
participació
(M. Ferrer) Al mateix temps que es
convocà per part de l'Ajuntament la
Mostra de betlems escolars, també
es convocà una altra interessant
mostra, la de les felicitacions nadalenques a la qual hi participaren
molts dels escolars dels distints
centres d'ensenyança de Manacor.
La Mostra, organitzada pel Patronat d'Arts Plàstiques i patrocinada
per l'Ajuntament amb el Consell Insular de Mallorca, es pot visità a la
Torre de Ses Puntes, on es podran
admirar tant els treballs guanyadors
com tots els altres que han pres
part al concurs.
Els guanyadors de les cinc categories que es presentaven a la
mostra, i que reberen els corresponents premis (consistents amb una
col.lecció de llibres) són els següents:
Grup A, Pre-escolar.
1- Melcion Parera Amer. Antoni
Maura.
2- Joana Maria Duran Castor. Sa
Torre.
3- Francesca Vadell Cubells. Antoni
Maura.
4- Aina Barceló Santandreu. Sa
Torre.
5- M° Antònia Sitges. Sant Francesc.
6- Melisa Perez Far. Ses Comes.
7- Samuel Gimenez Gimenez.
Jaume Vidal i Alcover.
8- Erika Pulido González. Joan
Mesquida.
Grup B, Primer i Segon cicle
d'EGB.
1- Yolanda Cordero de la Fuente.
Mitjà de Mar.

2- Andrés Fuster Amer. Ses
Comes.
3- Nofre Fullana Llinàs. Pere
Garau.
4- Margarita Roman Segura. La Puresa.
5- Maria Alcover Oliver. Simó Ballester.
6- Sonia Martín Roman. Es Canyar.
7- Luisa Escandell Pastor. Sant
Francesc.
8- Ernest Murcia Muntaner. La
Salle.

d'EGB.
1- Guillem Morey Cortés. Es Canyar.
2- M° Antonia Puigrós Riera. La Puresa.
3- M' Pilar Padilla Adrover. La Caritat.
4- Segastià Rubi Sureda. La Salle.
5- Toni Febrer Bauzà. Pere Garau.
6- Maria Magdalena Cortés Ribot.
La Caritat.
8- Cristina Tercero Alfaro. Sant
Francesc.

Grup C, Tercer, Quart i Quint
d'EGB.
1- M° del Mar Veny Riera. La Puresa.
2- José Antonio Fernandez Hernandez. Simó Ballester.
3- Barbara Nicolau Galmés. Es
Canyar.
4- M° Antonia Fullana Lopez. La
Caridad.
5- Samuel Ramón Fuster Rodriguez. La Salle.
6- Juan Vives Mascaró. Mitjà de
Mar.
7- Patricia Febrer Ortega. Ses
Comes.

Grup E, BUP. i REM.
1- Mabel Miquel Gallego/ M' Antònia Matamalas Llull/ Bel Llinàs Rosselló. Na Camel.la.
2- Tomeu Riera Sureda. Mossèn Alcover.
3- Catalina Màs Hurado. Mossèn
Alcover.
4- Maria Amengual Balaguer. Mossèn Alcover.
5- Toni Nebot Sureda. Mossèn Alcover.
6- Rosario Izquierdo Calero i altres.
Na Camel.la.
7- Gabriel Tugores Morey. Mossèn
Alcover.
8- Ana Belen Aguedo Marín. Na
Camel.la.

Grup D, Sisè, Setè i Vuitè

fl MOTRESA
CONCESIONARIO OFICIAL

VENDE SU 33 1.3V. DE DEMOSTRACION, PM-BJ, 8.000 KM. IMPECABLE, GARANTIA
MENESTRALS - TE. 55 50 51 - POLJGONO INDUSTRIAL - MANACOR

El Col.legi Simó Ballester guanyador de la VIII Mostra

Originalitat i treball col.lectiu als Betlems escolars

La nova escola Jaume Vidal Alcover va obtenir el tercer premi de la VIII Mostra de
Betlems escolars.

El segon premi fou pel cicle inicial
del Col.legi de La Sa//e.

(M. Ferrer) Després de la presentació de tots els Betlems de les distintes escoles, el Jurat qualificador
del mateix concurs, va recórrer les
escoles de Manacor el passat dijous, dia 19 de desembre, i per unanimitat decidí donar com a guanyadors els següents:
El primer premi fou pel Betlem
realitzat a l'Escola Simó Ballester,
pel qual es va valorar la seva originalitat i treball; el segon premi es
concedí al Col.legi de La Salle
(Cicle inicial) fet amb pastorells de
petit tamany molt ben realitzats en
quan als vestits i també a les formes; finalment, el tercer premí l'obtingué el Col.legi Jaume Vidal Alcover, les figures del qual eren realitzades amb plastilina, pel que també

El CoLlegi Simó Ballester obtingué el primer premi de l'edició d'enguany.

suposava un treball feinós.

Es presentaren a concurs un
total de 29 betlems
A la VIII Mostra de Betlems escolars, organitzada per l'Ajuntament
de Manacor i el Patronat d'Arts

plàstiques es presentaren un total
de 29 betlems de les distintes escoles de la Comarca, per la qual cosa
la feina del jurat a l'hora de decidir
el guanyador fou complicada, malgrat que finalment sortís com a
guanyador el del Col.legi Simó Ballester.
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A l'Església de Nostra Senyora dels Dolors, el passat divendres

El Col.legi de la Caritat realitzà una Mostra
de Villancets
(M. Ferrer).- També al Col.legi de
la Caritat va organitza una molt simpàtica i original mostra de villancets
nadalencs.
Tots els cursos de la Caritat oferiren distints villancets al públic que
va assistir a l'Església de la Nostra
Senyora dels Dolors; nins i nines de
totes les edats, des del pre-escolar
fins a vuité d'EGB cantaren un recull de villancets que, sens dubt,
alegraren al llarg de tot l'acte a
pares, familiars i altres persones
que acudiren a l'Església per escoltar les veus dels nins. La mostra de
villancets resultà tot un èxit foren
molts els aplaudiments que s'en dugueren els petits per aquestes agradables cançons, per altra banda tan
típiques de les festes de Nadal.
Només afegir l'esforç que feren

Tots els cursos de la Caritat cantaren els villancets amb una gran expectació per
part del públic assistent a l'acte

alumnes i professors per dur en davant aquesta mostra del passat di-

vendres a l'Església dels Dolors.
Foto: Antoni Blau

TEJAR MIQUEL, c.b.

*Peldaiios
*Baldosas
*Fiolas

Fabrica: Plaza Primo de Rivera, 1
Teléfono 55 28 55
07500 MANACOR

Celebrada pel Col.legi Puresa de Maria

Una brillant mostra de nadales
Dijous passat, a les cinc i mitja
del capvespre, es celebrà a l'església del Sagrat Cor de Fartàritx una
nova mostra de nadales, que a
aquesta ocasió deixava de ser concurs per passar a ser simplement
una mostra. Cada curs dels que integren el Col.legi Puresa de Maria
cantaren una cançó nadalenca,
baix de la direcció, enguany, del
Mestre Francesc Ramis, el que donava tota una garantia de serietat i
de qualitat.
així va ser. Tots els cursos, des
del més petits fins al de les més
grans, mostraren les seves aptituds
musicals, la seva sensibilitat davant
un públic que omplia de gom a gom
el petit temple de Fartàritx. Potser
hagui arribat el moment de que l'organització pensi en un lloc més
ample, capaç de donar cabuda a

tota la gent que hagué d'estar tot el
temps dreta i aprop de l'entrada.
El vuitè curs cantà vendrà la
pau», a dues veus. Setè interpretà
<Tres pigues a cada galta»; sisè,
-Ea, ea!». Cinquè, -Contarella»,
quart, -Nit de Nadal», tercer -Nit silenciosa», segon -En un portalico»
i primer -A Betlem han arribat». Les
notes més simpàtiques potser foren
les que oferiren els de preescolar
-Ding dong» i els de 4 i 3 anys, del
jardí, que interpretaren el villancet
inèdit, compost per aquesta ocasió
pel mestre Ramis -Si som petitet».

'4)
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En resum, una mostra seguida
amb gran interès pel nombrós públic, amb molt d'entussiasme per
part de tots. Una bona iniciativa de
l'APA de la Puresa que mereix la
continuitat.

11:› 1.3
G ALERIA EIE ARTE
C/ Juan Segura, 8

Tel. 55 44 12. Fax 84 32 29

MANACOR

Tiene el honor de invitarles a la inauguración,
de la exposición dual, el próximo jueves día 2 de Enero a las 20 h.
o

ES MOLÍ D'EN BOU
Restaurant i Bar de Nit

Festes de Cap d'Any i Reis
31 Nit de Cap d'Any
Aperitius (croquetes, dàtils amb bacon)
Salmó fumat de Noruega
Assortit d'embotit catalans del Molí
*
*
lk
Crema d'aus
*
***
Chateaubriand amb guarnició
* * * *
Pinya amb gelat fambejada al ron
***
*
Raïms de la sort
pastissos del molí i torrons
Cafès i licors
* * *
**
Xerès i vermuts.
Vi blanc sec Romagosa i Torné
Vi negre Cabernet Sauvignon
Cava brut Romagosa i Torné
* * * *
*
BARRA LLIURE
Cotilló i ball al pub del molí
* *
A les 3 de la matinada RESSOPÓ SORPRESA

6 Dia dels Reis
Menú especial per al•lots

Passi unes bones vetlades al Molí
d'en Bou de Sant Llorenç
RESTAURANT I BAR DE NIT
GALERIA D'ART. Oberta cada tarda
18 a 21 hores. Exposa Damià Jaume
Obert cada dia
Obert cada dia. Reserves Tel. 83 83 40
CUINA CATALANA
MALLORQUINA I DE MERCAT.
CARNS AL GRILL

Reserves limitadas Tel. 83 83 40 C/ Sol, 5
Sant Llorenç
APERITIU A PARTIR DE LES 21
SOPAR A PARTIR DE LES 2130 H.
Sopar, cotilló i barra lliure

d'en

bo

Es presentaren un total de 31 comerços

«Art Blau» guanyador del Concurs de mostradors

El primer premí fou pel mostrador de Art 13Iau> .
,,

,

,

»Sastreria Duran» obtení el segon premi.

El tercer premi fou per «Baleria- i el premi especial per "Ninot».

(M. Ferrer) Els mostradors són,
sens dubte, la primera imatge que
es dóna d'una tenda, i per tal, els
comerciants preparen amb tot detall
l'eleboració dels mateixos. En motiu
d'embellir la imatge de les tendes i
també dels carrers i donar un alicient als comerciants, l'Ajuntament
de Manacor ha organitzat per vuitena vegada aquest concurs de mostradors.
Al concurs, al qual es podien presentar tots els titulars de les activi-

tats comercials del terme municipal,
es valorà especialment els mostradors el tema dels quals estàs relacionat d'alguna manera amb nadal,
així com també la creativitat.
El jurat qualificador, anomenat
per l'Ajuntament, visità la totalitat
dels 31 mostradors inscrits a una
hora en què fou necessari l'enllumenat artificial. Finalment, el divendres foren elegits els tres guanyadors així com el premi especial de
35.000 pessetes a l'establiment que

al llarg de l'any ha cuidat d'una manera especial i continuada l'estètica
del seu mostrador; els premis d'enguany han estat concedits als següents establiments:
Primer Premi de 60.000 pessetes: «Art Blau».
Segon Premi de 30.000 pessetes: «Sastreria Duran».
Tercer Premi de 20.000 pessetes: «Baleria».
Premi Especial de 35.000 pessetes: «Ninot».

(/)
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Exposa la seva mostra de pepes al Molí d en Gras de Sant Llorenç

MARIA DELS ÀNGELS FIUS
«Les pepes i ninots són personatges simpàtics»
Quan pareix que en aquests moments, la pintura
engloba a quasi totes les Belles Arts, sorgeix de
vegades, un petit canvi, una persona que dedica al
seu temps a modelar figures, pepes i ninots surten
de les seves mans per donar quasi vida a perso-Maria dels Àngels comença fer
aquestes figures per...
-Jo vaig començar a estudiar a
l'Escola d'Arts i Oficis de Palma on
feia fotografia, però teníem una assignatura que era el modelatge, i
poc a poc me va agradar molt modelar.
-La realització d'aquestes figures és simplement un passatemps?
-En un principi fou així, a mi m'agradaven molt les pepes i les vaig
començar a modelar a ca nostra,
com a passatemps.
-Per què pepes i no una altra
cosa?
-Simplement perquè les feia per
jo mateixa i també per fer un regal a
qualque amic, però no tenia cap
altra intenció, en aquests moments
ja fa quasi quatre anys que en faig.
-Com sorgí fer aquesta primera
exposició?
-Va ser pura casualitat, els propietaris del Molí d'en Gras veren les
pepes i els agradaren molt, poc
després m'oferiren per fer una exposició i l'idea seguí endavant.
Aquesta ara es troba oberta i hi estarà fins el dia 5 de gener.
-Com valoraries aquesta primera exposició a Sant Llorenç?
-Personalment estic molt contenta i veig que ha agradat molt, per
això, dia a dia, s'han anat renovant
les pepes i ninots que hi ha exposats.
-Parlant de les pepes, quina
tècnica utilitzes per realitzar-les?
-Estan fetes amb pasta de moderar, com si fos argila però no s'ha
de coure sinó que s'endureix al

natges tan singulars com «bruixes, pepes i ninots»; Maria dels Angels Fius, és aquesta persona,
que dia a dia realitza figures, que una vegada acabades, són dignes d'admirar.
Magdalena Ferrer.

Una mostra de les figures que realitza na Maria dels Angels. Imatges de l'exposició
de Sant Llorenç

contacte amb l'aire; així es fan el
cap, mans i peus.
Per altra banda, els braços i les
cames tenen un fil d'alumini que els
proporciona una movilitat i es
poden canviar de postura; la roba i
també els complements les faig jo
mateixa, segons el ninot es fa un
vestit o l'altre per aquests utilies
cartó, pell, etc.

-Quins tipus de ninot fas habitualment?
-N'hi ha de molts de tipus, entre
ells destaquen les bruixes, les
pepes i també figures d'oficis típics
mallorquins, sabaters, etc., i també
pallasos i música. Per exemple en
aquesta exposició h'ni ha envoltant
de 45.
-Quan de temps ha de menester na Maria dels Angels per fer
una pepa?
-Depen molt de la complicitat de

«Totes les figures tenen
movilitat i poden
canviar de postura»
la mateixa, però normalment envoltant de dos dies si m'hi dedic plenament.
-A part de fer pepes has intentat fer altres figures amb altres
materials?
-Sí, també he fet algunes figures
amb fang però sempre en pla de
passatemps.
-Com definiries i que signifiquen per tu aquests ninots?
-Potser que sien simplement personatges simpàtics, el que es clar
és que jo no les he copiades de
ningú per això tenen un atractiu diferent.
-Per acabar, quins projectes
tens per aquest proper any?
-Seguir fent molta de feina amb
aquestes pepes, ara m'estic plantejant dedicar-me més en serio a fer
aquestes figures, i pot ser així
podré dur endavant alguna altra exposició.

Que la gresca sia constant

I a l any Nou, véngui
carregat de regals i felicitat

DIUMENGE DIA 5
DE GENER OBERT
TOT EL DIA

Preparam bosses sorpresa

FÀCIL APARCAMENT

Dissabtes obert tot el dia

C/ Ses Parres, 36
Te1.554605

MANACOR

DOJO MURATORE

FELIÇ ANY
OLÍMPIC!

GûnnIts
C/ SANT RAMON, 30
TEL. 55 44 87
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Pere-Joan Pomar Fuster

Guillem Morey Cortès

Fàtima Ramos Plaza

Dí Gelabert Pascual
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Joan Capó Parera

Katia Parera Llabrés

Violeta Garcías Claramunt

Miquel Sbert Roig

Estaren exposats al Parc Municipal

Excel.lent concurs de Betlems en miniatura

Les distintes guanyadores de les distintes categories.

Diumenge passat es donaren a
conèixer els premis del 11 Concurs
de Betlems en miniatura que ha organitzat l'APA del Col.legi Puresa
de Maria. Els treballs realitzats pels
alumnes de La Puresa estaren exposats al primer pis del Parc Municipal durant el darrer cap de setmana, fins que s'hagueren concedit els
premis.
S'ha de destacar l'excel.lent treball realitzat pels alumnes, petits i
més grans d'aquest col.legi privat
manacorí, ja que amb uns mitjans
com són el cartó, el paper i la plastilina i altres similars s'han conseguit
uns resultats realment interessants i
que, ben segur, donaren molta
feina al jurat qualificador. Un jurat
que no ofereix dubtes pel que fa a
la seva capacitat: els pintors Miquel
Brunet, Riera Ferrari, Riera Nada,
Peñaranda, Llorenç Ginard, Aina
Maria Lliteres i Miquel Tous.
Els treballs, realitzats per tots els
alumnes de l'escola, s'exposaren
divendres passat. Potser per manca
de publicitat de l'acte, però la veritat
és que hi assistí poquíssima gent.
Altra cosa fou l'entrega dels premis,
realitzada diumenge dia 22 a les sis
i mitja del capvespre al mateix Parc,
on hi assistiren molts dels alumnes
que havien presentat els seus treballs, així com bon nombre de fami-

liars dels premiats.
Presidiren l'entrega dels premis
el regidor Delegat de Cultura, Tófol
Pastor i la regidora Catalina Sureda, així com dos membres de
l'APA. Es concediren tres premis
per curs i els guanyadors/res foren
els següents:
Jardí
1. Nuria Galmés
2. Marta Martínez
3. Aina Pont

Cinquè d'EGB
1. Aina M' Capó Artigues
2. Bàrbara Carme Pou
3. M' Antònia Miralles

Primer de Preescolar
1. Marta Mira
2. Aida Alonso
3. Bàrbara Morey

Sisè d'EGB
1. Antònia Botellas
2. Ma Cristina Martínez
3. Ma Antònia Caldés Llull

Segon de Preescolar
Lluís Herrero
2. Maria del Mar Vidal
3. Magdalena Riera

Setè d'EGB
1. Amanda Fernández
2. Margalida Jaume
3. Catalina Nicolau

Primer d'EGB
1. Petra Nicolau
2. Angela Pont R.
3. Maria Vanrell García
Segon d'EGB
1. Juana M Sansó
2. Bàrbara Alvarez
3. Mercedes Martínez
Tercer D'EGB
1. Cati Febrer Gomila

2. Petronila Rosselló
3. Maribel Sureda
Quart d'EGB
1. Ma Fca. Riera Sureda
2. M' Antònia Duran
3. Francisca Sánchez

Vuitè d'EGB
1. Marisol Veny
2. Aina Ballester
3. Montse
En resum, una mostra excel.lent
de treballs fets amb enginy, laboriositat i imaginació, d'un nivell realment alt. Una bona iniciativa de
l'APA que fan possible professors,
pares i alumnes de La Puresa.
Fotos: Toni Blau

El proper dia I de gener i a benefici de la coral Estudi Vocal

Concert de N'Andreu Riera al Teatre
Municipal
M.A.Llodre.- El pianista manacorí Andreu Riera, actúa el proper dia
1 de gener i dintre del marc de les
festes de Nadal, al Teatre Municipal
de Manacor.
La actuació que es durà a terme
a benefici de la coral també manacorina Estudi Vocal conta amb una
programació molt interessant i de la
que podran gaudir tots els assistents a la gran fita.
Al concert, que es preveu doni
inici sobre les nou del vespre, s'interpretaran obres prou reconegudes
d'autors molt admirats com són per
exemple, Mozart, Beethoven,
Brahus, Pare Soler, F.Monpou y M.
de Falla.
A la primera part i seguint el respectiu ordre dels músics abans esmentats, N'Andreu Riera interpreta-

El pianista manacorí, Andreu Riera.

rà les obres «Fantasia en Re menor
KV397», «Sonata en Do menor
Opus 13 Patetica" i «Rapsódia
Opus 119». La segona part començarà amb la «Sonata en Re Major»

del Pare Soler, <<Cançó i dança n°
6" i «Fantasia Betica»
Un interessant concert previst per
a les festes de Nadal i a mans d'un
gran pianista manacorí.

Cra. Palma - Artel, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca

ABIERTO DURANTE
TODAS LAS FIESTAS
)101(-->$10K-»*) 0*)10.0<*--#
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Gran variedad
de
PLATOS
NAVIDEN OS
-

El violinista va sofrir un atac agut d' apendicitis

Gyorgy Biro va ser operat a Son Dureta
(Redacció NN).- El popular violinista En Gyorgy Biro, professor de
l'Escola Municipal de música i
membre de l'orquestra Camerata
de Llevant, va ésser operat diumenge passat d'un atac d'apendicitis
aguda.
Segons les nostres informacions
En Gyorgy tenia previst oferir, juntament amb el seu amic En Gaspar
Fuster Veny, un recital de cançons
interpretades a violí i guitarra, de
temes populars i moderns, al «Bar
Catòlic» de Manacor, establiment
on adesiara s'organitzen vetllades
musicals amb músics de qualitat
per fora de circuït.
En Gyorgy Biro, que es un violinista clàssic amb qualitat contrastada, també hi troba el gust a organitzar alguns concerts o actuacions de
música lleugera i de cançons populars hongareses.
L'atac d'apendicitis li va sobre-

venir de forma molt violenta i va
passar mals moments. Va ser traslladat a Son Dureta i allà el varen
intervenir quirúrgicament amb caràcter d'urgència.
Segons les nostres informacions
la intervenció va anar bé i allò que
haguera pogut derivar en problema
seriós va restar només en alló que
se'n diu un mal trago .

En el moment de redactar aquesta informació en Gyorgy Biro encara
era internat a l'habitació 422 de Son
Dureta. Li desitjam una ràpida i total
recuperació i que pugui passar
Bones Festes.
A! i passat festes ens podria oferir un concert per violí i piano, que
sabem que té preparat, ja que va
actuar a Deià la passada setmana.

ANDREU LLODRÀ
OBRA RECENT
28 DESEMBRE / 19 GENER 1992

AJUNTAMENT DE MANACOR
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TORRE DE SES PUNTES
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ARTICLES DE FESTA I BROMA

Bosses Cotilló
Articles Nadalencs

VOS DESTIJAM MOLT BONES FESTES
c/. Don Pelayo, 8
Tel. 84 31 52
Tel. (particular) 55 25 43

Bar Restaurante

07500 MANACOR

LOS DRAGON ES

MENÚ ESPECIAL NOCHEVIEJA
Cena amenizada y baile con la orquestra: ACROAMAS
ENTRANTE: Canapés variados
APERITIVO: Martini, tio Pepe

1 . VIEIRA DE MARISCOS ESCOFIER
2°. DENTOL «PEQUEÑA MARINA»
3°. FAIS.ÃN A LA CAZUELA «CONDE SABOYA»
4°. SURTIDO DELICIAS «LOS DRAGONES»
0

VINOS
Tinto: Marqués de Velilla (crianza (86)

denominación Rivera del Duero
Rodado; Carial. Denominación Rivera del Duero
ESPUMOSO Blanco: Mare Nostrum
HIIIBARRA LIBRE"
CHAMPAGNE: Codorniu Brut Extra
AGUA, CAFE Y LICORES
COTILLÓN, TURRONES Y UVA DE LA SUERTE

iii"BARRA LIBRE

8.000 PTAS. IVA INCLUIDO
RESERVA DE MESAS: RTE. LOS DRAGONES

Tel: 82 08 52

FELICES FIESTAS

"

IIII1BARRA LIBRE"

4QUÉ PASA CON BOB?

Local de proyección: Goya Cinema (Fin de semana).
De Frank Oz, con Richard Dreyfuss y Bill Murray.
Bob Willey, es un hombre cargado de manias y problemas de origen neurótico. Para solucionar sus
múltiples problemas de origen psíquico acude a la consulta del doctor
Leo Martin, un famoso psiquiatra
que se muestra muy sensible acerca de la personalidad de Bob, convirtiéndose en su mejor amigo al
poco tiempo de conocerse. Bob se
entrega apasionadamente a dicha
amistad practicamente no dejando
al eminente doctor solo durante
toda la jornada. Llega un momento
que Leo esta harto de Bob y de escuchar continuamente sus fobias,
pero afortunadamente las vacaciones empiezan y el presunto doctor
se dispone disfrutarlas, en compafija de su bella esposa y sus dos
hijos, en una casa veraniega a orillas del lago Winnipesauke, aunque
por otra parte Bob no ceja en sus
intentos de convivir con el psiquiatra.
Entretenida comedia, que tiene
como principal aliciente a sus dos
protagonistas, los actores especializados en comedias Bill Murray y Richard Dreifus.
Género: comedia. Valoración artística: 6. Valoración comercial: 6. Para
todos los públicos.

la altura de una población Ilamada
Gradi, conocida como la ciudad de
los calabacines.
Por tal motivo Stone debe de
quedarse en este pueblo, es entonces cuando conoce a Lou, una beIleza que es conductora de la ambulancia de Gradi y una laboriosa
estudiante de abogacia. No transcurre mucho tiempo antes de que el
asornbrado doctor se descubra a si
mismo enamorado.
Género: comedia. Valoración artística: 6. Valoración comercial: 7. Para
todos los públicos.

DOC HOLLYWOOD

EL IMPERIO DEL MAL

Local de proyección: Goya cinema (del 1 al 5 de enero)
De Michael Caton-Jones, con Michael J. Fox, Julie Waerner, Bernard Hugues y Woody Harrelson.
El joven doctor Stone, sale de su
residencia en el Hospital General
de Washington, para iniciar un viaje
por carretera de 3.000 millas en dirección al oeste en su querido Porsche del 56.
Pero, como sucede a veces con
los planes mejor concebidos, que
desembocan en el caos, el D.r.
Stone y su Porsche se salen de la
carretera en un desvio imprevisto a

Local de proyección: Teatre municipal (Fin de semana).
De Michael Karbelnikoff, con Richard Grieco.
A finales de los arks 20, cuatro
jovenes logran crear un vasto imperio económico, nos hallamos en la
época dorada del hampa. Para
ellos se hacen participes del negocio mas lucrativo: el crimen organizado. «El imperio del mal- se basa
en la verdadera historia del Lucky
Luciano y sus ecuaces, entre ellos
los famosos hermanos Frank y
Lasly Costello y Bennni «BugsySiegel. Cuatro hombres que marca-

ron toda una épcoa dentro del crimen organizado.
Género: drama. Valoración artística: 6. Valoración comercial: 6. Para
todos los públicos.
EN LA CAMA CON MADONNA

Local de proyección: Teatre municipal (1 y 2 de enero).
De Alek Keshissihain, con Madonna, Warren Beatty, Kevin Costner, Pedro Almodovar y Antonio
Banderas.
Documental acerca de la vida y la
personalidad del mito Madonna.
Esta película fue rodada por el director Alek Keshisshian, aprovechando la serie de conciertos correspondientes a la gira del pasado
ark durante la cual, la controvertida
cantante ofreció su «Blod Ambition», por numerosos paises.
Alek Keshissian decidió rodar la
parte de los conciertos en 35 mm. y
en color y todo lo demas en formato
de 16 mm. y en blanco y negro; el
resultado ha sido un largometraje,
dedicado especialmente a curiosos
y seguidores del «Boom - Madonna.
Género: docudrama. Valoración artística: 6. Valoración comercial: 6.
Para todos los públicos.
E.H.

Les ofrecemos la última novedad en
mobliario de oficina y FAX con papel normal

Les desea Felices Fiestas
y próspero Ario Nuevo

-a última palabra en papel norma
Avda. Salvador Juan, 41 - Tel. 551791 MANACOR
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A S'HORA DE SA VERITAT

Per Felip Barba

Bon cap d'any pel Manacor,
malgrat els arbitratges

Ha acabat l'any futbolísticament
pel Manacor, un Manacor que està a
la segona posició de la classificació,
un lloc que ha aconseguit per mèrits
propis i sense l'ajud de ningú, ens
referim a arbitratges a favor i a altres circumstàncies que enrevolten
el món del fútbol, fora dels terrenys
de joc, que és en realitat on s'haurien de decidir resultats i punts.
No entenc encara perquè, però el
cert és que al Manacor no l'han tractat amb justícia fins ara. En el cas
“Martín Franco», el Manacor va ser
castigat i considerat culpable, essent totalment innocent, cosa que
està clar dins l'expedient disciplinari
del Comité de Competició de la Federació Balear, que més prest o
més tard pot repercutir negativament al Club, ja que a pesar de
jugar-se la segona part del partit
front la Penya Esportiva, dins Na
Capellera, el Manacor, segons la resolució del Sr. Talens, va esser declarat culpable.
Diumenge passat al partit que va
enfrontar el Manacor al Soller, un
senyor?, Ríos Capapé, també va
perjudicar totalment al Manacor durant tot el partit i va afavorir a l'equip
visitant, deixant-lo jugar amb excessiva duresa i castigant els jugadors
roigiblancs amb targetes absurdes,
cosa que mai va fer amb els jugadors del Sóller, que feren mèrits
més que suficients per haver estat
amonestats, cosa que no es va atrevir a fer l'espectador i protagonista
del partit. Però com sempre, aquest

àrbitre va perdre els papers i al final
que va haver d'actuar amb justícia,
va expulsar a tres jugadors del Sóller i al seu entrenador. Una cosa totalment inexplicable pels sollerics, ja
que tot el temps del partit els havia
afavorit i encara volien que invalidàs
el gol del Manacor. Hagués estat
massa.
Amb això vull dir que si el Manacor d'En «Jimmy» està al segon lloc
de la classificació, és realment perquè diumenge rera diumenge els jugadors han lluitat per fer possible
aquesta classificació, ja que mai han
estat beneficiats per cap decisió arbitral i estan aquí, entre els millors
només per una cosa senzilla, perquè han suat la camiseta, perquè
han sabut estar a les verdes i a les
madures i han sabut contra-restar
les adversitats amb esportivitat i esperit de lluita. Que és així com s'han
de demostrar els esportistes. Dins el
terreny de joc, no dins despatxos i
altres terrenys que no sien els esportius.
Per tant, el Manacor començarà
l'any nou en segona posició i en les
aspiracions de conservar-la fins a
final de temporada i cumplir l'objectiu traçat, estar amb els quatre primers i jugar la Iligueta d'ascens a
Segona B.
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jugr tres temporades amb eI Cala
D•Or í que aquesta temporada va ftxar amb el Manacor per cobrir un
loc de responsabilitat dins IesqueEl
gi.orf00 txer, ha demostrat
en els partits que ha jugat a aquesta
liga. quasi tots, que és un jugador
efectiu. seriós, contundent ¡ encara
que no sigui espectacular, és resolutiu donant molta Seguretat a la de-

ha demostrat que el seu litxatge ha
estat totalment encertat.
Creim que En Valentín, ha estat
emostrant diumenge rera diumenge la seva catego ia, la seva serietat
ha sabut assumir la responsabitat
desser lhome lliure de la defensa
ponsabitat dins t•esquema de qualsevol equip de futbol ¡ que és imprescindible pel bon rendiment
eqp en defensa.
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El que sí estic segur és que si el
Manacor aconsegueix aquest objectiu, ningú li haurà regalat res, l'haurà
guanyat a pols i suant cada diumenge.
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peus,
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

No va fer res de tot es partit, però
al darrer minut va marcar es gol de
sa victori. En Tent va ser es jugador
més resolutiu. Un xut, un gol.

Però no per això volem restar
mèrits an es nostro amic «Set Clenxes», que ha demostrat esser es
millor entrenador del Cardassar, i
a) molt més tècnic que segons qui. Ja
(f)
mos entenen.

Mos tornaren enviar un altre Martín Franco, un tal Ríos Capapé, que
per no ser menys va tornar voler
ser es protagonista. Encara que
aquesta vegada es perjudicats
foren es sollerics.

En «Figa flor» de Sant LLorenç
haurà de pagar una porcella a en
«Jimmy", ja que el Manacor és
segon i s'equip des figueral tercer.
D'il.lussió també se viu.

N'hi ha que perden sa llet pasturant, heu deim per un dirigent de sa
vorera de la mar, que divendres
passat va perdre es nirvis i qualque
cosa més. Exactament igual que en
«Gil».
El Manacor i el Cardassar a Segona B, el Porto Cristo a Tercera, el
Barracar a Preferent. Avui dia 28 de
Desembre. Molts d'anys a tots i que
es 92 sigui pròsper.

Avui horabaixa a Na Capellera

Manacor- Olimpic (79-80 i 80-81)
Avui disapte, a les sis de
l'horabaixa, es disputará a
Na Capellera un partit de
futbol, que enfrontará a nel
Manacor i a una Sel.lecció
de jugadors que varem pertanye a n'aquell Olimpic legendari dels anys 79 a nel
81. Jugadors que la temporada 79-80 aconseguiren el
primer asçens de l•Olimpic a
la Primera Divisió Nacional
Juvenil i que la temporada
seguent jugaran a n'aquesta
categoría i varen mantenir la
categoria ique estaven entrenatspewwr l'actual entrenador del Manacor, Miquel
Jaume «Jimy».
Potser que deixam qualqú
oblidat d'aquells grans jugador que formaban les planti-

Ilas de l'Olimpic, ja que han
passat molts d'anys, però
podrem
horabaixa
avui

veure en acció a grans futbolistas com son: Toni Mesquida, Jaume Salas. Mi-

quel Mesquida, Timoner,
Gallego, Nofre, Adrover,
Jaume Mut, Pere Llull, Perices, Gaye, Caldentey,
Jaume Parera, Mira, Pastor i altres que ara no recordam, però que estarth, presents avui a Na Capellera,
per deleitar.nos amb el seu
futbol que qualitat contastada, ja que quan eran juvenils
aconseguiren dur es fútbol
juvenil manacorí al mès alt
que es podia arribar a n'aquells moments.
S'espera que avui siguin
molts els aficionats que vaguin a veure aquest partit, ja
que podrn veure els millors
jugadors que ha donat el fútbol de Manacor fins ara.
Felip Barba

RESTAURANT

LA CASA GALLEGA
de
**

Cala Mor

CENA ESPECIAL DE NOCHEVIEJA**
Elabore su cena entre 12 exquisitos platos seleccionados
para usted a base de mariscos, aves y cazas.

A todos los comensales se les obsequiarà con delicias de Navidad,
uvas de la suerte, champan y entrada gratuíta en la Discoteca Bolero.

La casa Gallega les desea unas FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
PLAZAS LIMITADAS

Reservas al Tel. 81 32 23
C/ Na Penyal, 11. Cala Millor

13 Futbol
Al vencer a Soller, el Manacor terminó el atïo
en segundo posición

El Manacor, sigue la línea
trazada

El Manacor 91 92, esta cumpliendo perfectamente sus objetivos.
-

Con un equipo de circunstancias, ya que no se pudo
contar con Salas, Expósito y
Tomeu Riera. El Manacor,
por mediación de Tent, a
falta de medio minuto para
finalizar el partido, consiguió
vencer por un gol a cero al
difícil Soller, en un partido
malo de solemnidad, ya que
a excepción de los primeros
quince minutos i al final del
partido, fueron sosos y aburridos, solo ambientados por
el anticasersismo del Sr.
Rios Capapé, que persiguió
constantemente a los jugadores rojiblancos, mostrandoles cartulinas amarillas innecesarias y que dejó al
equipo del Soller jugar con
excesiva dureza e incluso
rayando la violencia sin
mostrarles tarjeta alguna.
Cosa que al final sorprendió
a los jugadores de Nico
López, que al pensarse que
el inepto colegiado anularía
el legal gol rojiblanco, le protestaron airadamente y les
expulsó a tres jugadores y
entrenador, que se extralimitaron en sus protestas y tuvieron que aoger el camino
de los vestuarios, esto ocu-

rrió cuando el partido estaba
practicamente concluido y
poco tuvo que ver con el desenlace deportivo del
mismo.
Con esta victoria rojiblanca y la derrota del Atco. Baleares en Alayor, el equipo
de Miguel Jaume “Jimmy»,
sigue clasificado en la segunda posidón de la tabla,
pero ahora en solitario.

SE EST,& CUMPLIENDO
EL OBJETIVO
Pensamos que después
de los diecisiete encuentros
que se Ilevan disputados de
esta Liga 91-92, el objetivo
trazado por el Manacor se
esta cumpliendo con creces,
ya que nadie esperaba que
a estas alturas de la competición, el Manacor estaría situado en la segunda posición y sería uno de los gallitos de este Grupo Balear de
la Tercera División. Pero a
decir verdad, los componentes de la plantilla rojiblanca
estan dando la medida real
de sus posibilidades, estan

luchado cada domingo para
conseguir lo mejor y los
guarismos cantan; 17 partidos jugados, 12 ganados,
ningún empate cinco perdidos, 29 goles a favor, 14 en
contra, 24 puntos y 6 positivos. Son cifras mas que importantes para un equipo
que tiene como único objetivo disputar la liguilla de ascenso a Segunda B y a
basar el equipo con jugadores de la cantera.
En este paréntesis navideno, el próximo domingo
no hay liga, el Manacor recuperara a los jugadores
que estan lesionados, intentando poner la plantilla a
punto para en la reanudación de la competición liguera el próximo día 6 de
Enero, Festividad de los
Reyes Magos, o sea en
lunes, enfrentarse al actual
líder y único equipo imbatido, la S. D. Ibiza de Roberto
Puerto, que esta demostrando una gran calidad y categoría, en lo que se lleva jugado de esta Liga 91-92.
Felip Barba

Lleva once partidos sin perder

El Badia, un equipo en alza
Con su victoria sobre el
Arenal, por dos goles a uno,
el Badia de Cala Millor ratificó totalmente su recuperación, ya que ya lleva once
partidos consecutivos sin
conocer la derrota y ya se
encuentra en la doceava posición de la tabla clasificatoria, o sea en una zona tranquila que le permitiré afrontar el resto de la liga con
més moral. El partido del
domingo pasado fue muy
disputado, siendo los goles
de Barceló y Botella, los que
marcaron la diferencia del
equipo de Esteban Caldentey sobre el de Pedro Gost.
El resumen de estos primeros diecisiete encuentros
de esta liga 91-92, son para
el Badia positivos, ya que a
pesar de perder los cinco

Esteban Caldentey, entrenador del conjunto de Cala Millor

primeros partidos y ocupar
la última posición durante
bastantes jornadas, el

TROFE0 REGCLARIDAD C.D. CARDASSAR
Serninario
Morey
Ramón G
Galletero
Loren
Sancho
P. Femenías
Torreblanca
Vicens
Carrió
Roig
Caldentey
Rosselló
Sureda
Rigo
A. Seminario
Estelrich
Casals

Cerrado
hasta el 31
de enero

30
27
25
25
24
23
21
19
18
17
17
17
14
12
7
7
4
3

Vicenç

Patrocina

Restaurante

x4tkt"

El trofeo mas
antiguo de
la comarca

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

Badia, como cabía esperar
reaccionó favorablemente y
después de la sexta jorna-

da, tan solo ha perdido un
partido, ratificando con ello
la calidad de la plantilla y el
buen trabajo realizado por
su técnico. El conjunto de
Cala Millor, ganado cinco de
los diecisiete partidos disputados, ha empatado seis y
ha perdido seis. Ha marcado un total dieciocho goles y
ha encajado los mismos.
Contando en estos momentos con dieciseis puntos y
dos negativos y un futuro
prometedor, ya que queda
mucha liga por disputar y el
conjunto de Esteban Caldentey aún no ha dicho la
última palabra, de cara a
conseguir uno de los puestos altos de la clasificación
final.
Felip Barba

TROFE0 REGLIARIDADC.D. CALA MILLOR

López
Salvuri
Bauza
Matías
Andreu
Brunet
Penafort
Barceló
Julian
Marcelino
Nebot
Botellas
Sebastián
Pedro
Sansó
Candido
Nadal
Ondiviela
Servera

Cerrado
hasta el 31
de enero

31
30
29
26
24
22
22
21
20
19
18
11
10
5
3
3
1
1
1

Andreu

Patrocina

Restaurante

xotkw,

El trofeo mas
antiguo de
la comarca

Tel. 58 52 76

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

_D Futbol

El Super-Corde yo es tercero

El Cardassar goleó al colista Cala d'Or
Los discipulos de Jaume Bauze siguen sumando puntos, esta vez, goleó al colista Cala d'Or en su propio
feudo con un contundente 3-6 con goles de Galletero
(tres, dos de penalty) Morey (dos) y Loren. El equipo
«granoter», practicamente ya habla decidido el resultado en el primer periodo con un marcador favorable de
tres a cero en la segunda parte los llorencins se relajaron un poquitin, algunos jugadores empezaron a hacer
florituras, y no aprovecharon un rival que estaba entre
las cuerdas, para lograr una goleada de auténtico escendalo.
Con esta goleada el equipo revelación de esta temporada se situa tercero de la clasificación con veintitres
puntos y siete positivos. En estas diecisiete jornadas jugadas, lleva un bagaje de nueve victorias (tres de ellas
en campo contrario) cinco empates y tan solo tres derrotas. V aprovechando este paron navidelio hemos
hecho una pequeiNa entrevista a au entrenador, que por
tercera temporada consecutiva lleva las riendas de la
plantilla y muy gentilmente D. Jaume Bauze i Coll nos
contestó.
-Jaume, estamos practicament en el ecuador de
la primera vuelta
Lconfiabas estar entre los
primeros clasificados al
Inicio de esta liga?
-No, no esperaba estar

bien en los fichajes ¿te Ilevaron los hombres que
hablas perdido al inicio de
temporada?

-Hombre, un entrenador
en este capItulo tiene que
ser ambicioso, pero se tIene
que tener en cuenta la idiosincracia del club y las posibilidades del mismo, lo que
es seguro, es que se ha

tan arriba, auqnue si en un
lugar decente pero no el
sitio que ocupamos.
-La directiva se portó

.
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hecho un enorme esfuerzo
para equilibrar la plantilla y
que sea mucho mas competitiva.

ha dicho que la consideraba
en general bastante prudente e Incluso un poquitin tria,
yo admiro personalmente

-LCómo esta la moral de
plantilla?

este tlpo de gente que se
sabe controlar ya que muchas veces este tipo de afición , fogosa» que a veces
un equipo le puede servir de
revulsivo en los encuentros,
muchas veces también crea
situaciones desagradables
deportivamente y esto en
S.LI. gracias a Dios no ha
pasado nunca.

-Bueno, se esta viviendo
la euloria de los últimos resultados y la moral es superbuena.

-LOué opinas de la directiva?

-Ya he dicho otras veces
que de la directiva desde el
presidente Sr. Servera hasta
el último, sólo puedo decir
buenas palabras, ademas
este gran esfuerzo en su
pueblo es muy dif icil y siempre agradecera la conlianza
que me otorgaron al darmo

-Alguna cosa mes

-LCómo definirias la afición I lorencina?

-Espero que podamos disfrutar por mucho tiempo
este momento, pueden llegar tiempos peores, espero
que no, ya que la clasificación es una realidad y finalizar deseandoles unas felices fiestas.
Muchlsimas gracias y que
el 92 sea propicio para el
Cardassar

-La afición local siempre

Joan Fornes

el cargo de entrenador sin
apenas experiencia, incluso
en los momentos
que hemos pasado.
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Vos desitjam que passeu
les Festes
en Pau i Alegria
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Finalizó la primera con una derrota en su feudo

El Porto Cristo, dio un paso atréis en sus
aspiraciones
Con un pésimo arbitraje
del Sr. Muñoz Perugorría, el
Porto Cristo perdió el pasado domingo un importante
partido en su feudo, en un
Binissalem que se supo
aprovechar de las facilidades de los defensas porteFlos y de la parcial atracción
de colegiado a su favor que
perjudicó ostensiblemente al
equipo de Pedro González
en jugadas decisivas y que
pudieron haber decantado el
partido a favor del conjunto
de Porto Cristo, que de
haber conseguido la victoria
hubiese compartido el liderato con el Esporles, que
perdió en su visita al Calvia,
por lo tanto esta derrota en
el Municipal de «Ses
Comes», puede pesar de

Porto Cristo ha ganado
once, ha empatado cinco y
ha perdido tres. Ha conseguido marcar 33 goles y ha
encajado 16, contando en la
actualidad con veinte y siete
puntos y siete positivos.

El equipo de Pedro Gonzålez, perdió su gran oportunidad de
acabar la primera vuelta como líder

cara al futuro del equipo,
que de empezar la segunda
vuelta en primera posición,
lo hara en la segunda, empatado a puntos con el Po-

llença, o sea, mas presionados que nunca.
De los diez y nueve partidos jugados, correspondientes a la primera vuelta, el

Ahora y con el descanso
navider)o, los portehos
deben de aclarar ideas, planificar la segunda y definitiva segunda vuelta, en la
que los errores seran mas
difíciles de rectificar que en
la primera. El próximo envite
liguero, el próximo día 5 o 6
de Enero en en Porto Cristo,
frente a un equipo que sigue
aspirando a conseguir el ascenso a la Tercera División,
el Santanyí.
Felip Barba
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Futbol

Barracar

Los juveniles, golearon 5-1, al Felanitx
En un partido muy accideritado, el Barracar consiguió
una importante victoria en
su partido en Cas Concos,
victoria que les ratifica en la
segunda posición de la tabla
clasificatoria. Los goles manacorenses fueron conseguidos por Frau.
BARRACAR: Galmés, Estrany, Diez, Sansó, Mas,
Mascaró (Roldan), Mayordomo, Miquel (Garau),
Frau, Servera y Sureda.
Juveniles
BARRACAR, 5
FELANITX, 1
Con goles de Pascual,
Morey, Sureda, Martí y
Cobo, el Barracar goleó claramente al equipo felanigense. Por el Barracar jugaron:
Bordoy, Pascual, Puigrós,

Slmarro,
BARRACAR:
Fullana,
Parera,
Vidal,
López, Expósito, Febrer,

B. Miquel, Riera, Morey,
Sureda, Martí, Cobo, J. Miquel y Gaya. (Fons, Adrover, Roldán, Santandreu y
Prohens).

Adrover, Campayo, Martín
y Perelló. (Guardiola y Heredia).

Cadetes
BARRACAR, 1
PORRERAS, 1
BARRACAR:
Galmés,
Mascaró, Caldentey, Mayordomo, López, Matamalas, Froufe, Gallardo, Oliver, Cabrer y Arévalo.
(Pardo, Mestre, Amez, Fernandez y Pujadas).
El gol de Mestre, no bastó
para que el conjunto barracanero, consiguiera la victoria en su visita al Porreras.
Infantiles
BINISSALEM, 1
BARRACAR, 1

Benjamlnes C.I.M.
VILAFRANCA, 2
BARRACAR, 0

Frau, materializó los dos
goles del Barracar en Cas
Concos.

Importante punto el conseguido por los jugadores
de Guillermo Sureda, en su
visita al siempre difícil Binissalem. El gol del Barracar,
lo marcó Fullana.

El equipo benjamín fue el
único que perdió en la pasada jornada, a pesar de que
tuvieron ocasiones para
conseguir un resultado positivo. Por el Barracar, se alinearon: G. Barceló, B. Barceló, Perelló, Gaya, Guillem, Jordi, Ortega, Carlos, García, Nieto y Alcover. (Ruiz).
Felip Barba

Hostal JACINTO
VOS DESITJA
UNES BONES FESTES

ESPECIALIDADES EN:
Zarzuelas
Mariscadas
y Calderetas
«Servim a domicili»

Plaza Weyler, 1

Tel. 55 01 24

Venció en Llucmajor

El Juvenil Manacor, Campeón de Invierno
Un difícil escollo tenían
que salvar los juveniles rojiblancos el pasado domingo
en Llucmajor, en donde se
enfrentaban al conjunto
local, el España, uno de los
equipo mes en forma actualmente. Los manacorenses
que tenían bajas importantes en su once titular, consiguieron adelantarse en el
marcador, con un gol de
Varón, pero los locales consiguieron empatar, haciendo
peligrar la victoria del conjunto de Toni Pastor, pero
de nuevo Varón, un gran jugador, puso las cosas en su
sitio y materializó el segundo gol rojiblanco, que al final
daría la victoria y estos dos
Toni Pastor, ha sabido sacar provecho a sus jugadores.
importantes puntos a su
veniles rojiblancos, ya que
equipo. esta segunda y definitiva
empiezan como líderes en
vuelta de la liga para los juNo podía empezar mejor

solitario y con un bagaje importantísimo, ya que de los
16 partidos disputados, han
ganado 14, han empatado 2
y no han perdido ninguno.
Han marcado un total 62
goles y tan sólo han encajado 7. Una excelente trayectoria la del equipo juvenil rojiblanco, que en esta segunda vuelta debe de ir aún a
mes y clasificarse sin demasiados problemas en la primera posición de la tabla
clasificatoria y disputar de
esta manera la Liguilla de
Ascenso a la Primera Nacional Juvenil, que es uno de
los objetivos trazados, ademes de la formación de jugadores para el primer equipo.
Felip Barba
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Les desea un feliz Año Nuevo

Ari uricia.do el MENU DE NOCHEVIE‘JA.
-

10 Pimientos de piquillo, rellenos de pescado y marisco
2° Consomé 3 filetes y profiteroles
3.- Fiambres Naviderios, con huevos hilados
4° Supremas de mero mallorquín Valeska
5° Carret de Jabalí, Gat Blau, salsa agrldulce y compota de fruta
POSTFtE: Marrón glacé y duquesita al praliné de chocolate
Vino blanco Vila Sol, Tinto Cune, Charnpny Codorniu
Café y licor. Uvas de ta suerte y cotillón
.12e.servas cs. los Tels- 82 1 .2 5 4 - 82 6 g

LIMTT51-1C).AS

Avda. de los Pinos, 50, Tel. 82 12 54. PORTO CRISTO
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Cantera del Manacor

El Manacor Benjamín, venció, 16-0, al Cardassar
Con el empate del Porto
Cisto en su feudo, el Manacor Benjamín que goleó estrepitosamente al Cardassar, se sitúa líder solitario
del Torneo organizado por el
CIM.
MANACOR: Sansó,
Veny, Nlcolau, Blanes, Pujadas, Mascaró, Muñoz,
Llabrés, Moragues, Alcalá
y Febrer. (Serra, Calvo,
Gallego y F. Muñoz.
Cadetes
MANACOR B, 4
BINISSALEM, 1
Los jugadores rojiblancos
que dirige Tià Nadal, vencieron claramente al Binissalem, en un partido muy disputado y que permite a los
rojiblancos seguir comandando la clasificación. Los

goles fueron marcados por:
Copoví 3 y Ferrer.
Por el Manacor B, jugaron: Bernad, Durén, Pol,
Ramirez, Gayé, Ferrer, Copovf, Soler, Pocovf, Munar
y López. (Nadal, Grimalt,
Ouetg las, Llull y Agullar).
Infantiles
OLÍMPIC, 3
CAMPOS, 0
Con un equipo de circunstancias, ya que había muchas bajas importantes en el
equipo titular, el Olímpic se
impuso claramente a un dif ícil Campos, que puso en
aprietos a los manacorenses, pero el buen hacer de
los delanteros locales decidió la victoria, con goles materializados por: Miquel 2 y
Domenge.

Toni Rigo, entrenador del
Manacor Benjamín.

OLIMPIC: Sansó, Fuster,
Femenias, Ramón, Soler,
Huguet, Romero, Mulet,
Caldentey, Nadal y Domenge. (Miquel).
Fútbol Sala
OLÍMPIC A, 15
SALLA, 0
Con goles de: Muñoz 6,
Torejón 4, Barragàn 2 y
Riera 2, los benjamines de
Juan Fullana siguen su paso
firme hacia la consecución
del título de campeones, ya
que domingo tras domingo
ratifican su liderato y su excelente momento de juego.
La alineación del Olímpic
A, fue la siguiente: Perelló,
Juan, Torrejón, Benavente, M. Amer, Morey, P.
Amer, Barragén, Adrover,
Riera y Muñoz.
Felip Barba

ESPECIALISTES EN MÚSICA D'AVANTGUARDA
DISTRIBUITIDOR GAME BOY
REGALI MÚSICA
BONTS
Avda. d'es Torrent, 3
T.11: 55 51 64

Clara victoria de los infantiles
Infantiles
CARDASSAR, 5
POLLENÇA, 2

Sebasti á n Gelabert
lateral del Cardassar Infantil

CARDASSAR JUGARON:
Miguel, Sege, Ordinas, Llinas, M. Riera, J. Riera, Gil,
Calde, Cabrer, Llinas, Soler
(Tini Ramon, Migue, Sánchez, Moll).
Auténtico recital futbolístico de los chavales de Mateu
Munar que no dieron obción
en ningún momento al conjunto llorencí. Hay que decir
que en todo momento impuso la deportividad.

Los realizadores locales,
goles todos ellos de bellísima factura y jugada, fueron
materializados por Calde,
Soler y Cabrer por partida
triple, este último jugador
mencionado fue una auténtica pesadilla para la escuadra pollencina.

ALINEACION CARDASSAR: Pedro, Riera, Mestre,
Santandreu, Morey, Servera, Amer, Fullana, Llinés,
Roig, Gomila (Melis, Galmés, Puigrós).
Partido donde la fortuna
no sonrió al equipo local,
cuando en todo momento
tuvo acorralado al equipo alcudiense en su area, pero lo
que es el fútbol en un esporédico contraataque visitante logró un bonito gol y los
consiguientes dos puntos.

Cadetes 1 Reg.
CARDASSAR, 0
ALCUDIA, 1

Joan Fornés

Cantera del Porto Cristo

Jornada negativa para los porterios
Solo venció el equipo infantil, que con goles de García, 2 y Nadal, consiguieron
vencer en Villafranca.
PORTO CRISTO: Adrover
(Gustavo), Pérez, Navarro
(Gomila), Cifuentes (Diaz),
Terrasa, Allende (Més),
Ribot, Nadal, Flores, García y P. Olmos.
Benjamines C.I.M.
S'INDIOTERIA, 5
SES COMES, 0

Nada pudieron hacer los
jóvenes jugadores portehos
ante la superioridad de los
locales. Por el Ses Comes
jugaron: Perelló, Alabance,
Vadell, Siquier, J. del
Salto, Umbert, Rodriguez,
Diaz, D. del Salto, Sans y
Guardiola.
PORTO CRISTO, 0
AVANCE, 0
A pesar de su dominio,

los portehos no pudieron
vencer a los artanenses,
perdiendo con ello el liderato.
PORTO CRISTO: Brunet,
López, Martinez, González, Barrado, Romaguera,
Prieto, García, Perelló,
Gayé y Guardiola.
Cadetes
PORTO CRISTO, 1
SES SALINES, 2

Avda. Juan Amer, 9
Tel. 82 08 78

Felip Barba
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PORTO CRISTO

A pesar de adelantarse en
el marcador, los cadetes
portehos también fueron
vencidos por el Ses Salines,
ya que el gol de Febrer, no
bastó para conseguir un resultado positivo. El equipo
porteho, alineó el siguiente
once: Reche, Navarro,
Moncada, Bautista, Barceló, Febrer, Martínez, Melis,
Frau, Herreros y Sureda.

Futbol

X Torneo Fútbol de Empresas

Goleada para finalizar el afio
Es Forat 9: David, Mira, Mestre, Salas, Javi, Galmés,
Pastor, Padilla, Vanrell, Riera y Taqueta. En la segunda
mitad, Javi, Amer y Riera.
Fonthisa 0, Cifre, Morey, Castelló, Mestre, Font, Silva,
Mas, Torello, Garcias, Porcel y Pastor.
Arbitro: Sr. J. López, correcto arbitraje, ayudado por el
buen comportamiento de los dos equipos.
Goles: fueron conseguidos por 2 Padilla, 2 Vanrell, 2 Taqueta, A. Mira, Pastor y J. Amer.
Incidencias: Goleada escandalosa del equipo manacorí
frente a un Fonthisa que no pudo frenar la avalancha de los
Foradells que siguen firmes en esta segunda plaza de la
tabla, a la espera de compromisos més serios para dictaminar si se logra la clasificación para la liguilla final.
Ahora tenemos dos semanas de descanso por mor de las
Fiestas Navidehas y la liga no se reanuda hasta el 11 de
Enero, así pues Felices Fiestas y Prospero Aho Nuevo.
RESULTADOS
UD Son Oliva 2 - Autoescuela Levante 0
Comercial Marí 2 - Aficionat Consell 3
Es Forat 9 - Fonthisa 0
Rte. Tropical 2 - La Penya 0

El Porvenir 2 - Bar Martorell 0
Descansa: Casa Regional Murcia
CLASIFICACIÓN
Rte. Tropical
Es Forat
El Porvenir
Comercial Marí
Casa Regional Murcia
Aficionat Consell
F.C. Bar Martorell
Autoescuela Levante
U.D. Son Oliva
La Penya
Fonthisa

13
14
13
14
13
13
13
14
13
14
13

12
11
9
8
5
5
3
3
3
3
1

0
0
1
2
4
3
5
2
1
1
3

1
3
3
4
4
5
5
9
9
10
9

52
48
35
33
28
23
21
21
21
21
22

12
10
24
22
25
16
31
35
39
46
59

24
22
19
18
14
13
11
8
7
7
5

SE VENDE DISCOTECA VENUS
de Cala Ferrera, precio a convenir
con facilidades de pago
TeI. 64 34 5

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.
Les desea unas
Felices Fiestas

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

Torneo Comarcal Fútbol Perias

Pub Can Mac, líder del grupo
Peña Son Servera
Bar Ciutat
Margarita-Servera
Bar Ses Delicies
Can Nofre-Vilchez (*)
Bar S'Estel
Peña Mallorca
Construcciones Servera

14
15
13
13
15
14
14
14

8
7
6
5
6
4
3
2

3
3
5
4
1
3
4
1

3
5
2
4
8
7
7
11

30
39
15
30
35
29
18
16

16
24
11
22
47
30
25
50

19
17
17
14
13
11
10
5

14
14
14
14
14
15
14
14
15

9
8
7
7
5
5
3
1
2

2
4
3
2
5
2
6
6
4

3
2
4
5
4
8
5
7
9

46
35
32
40
26
31
26
16
35

21
21
29
16
22
40
26
35
56

20
20
17
16
15
12
12
8
8

(*) 1.12 (Sanción)
Grupo B

Equipo del Plantas Adrover

Se celebró en el día de ayer el partido de delegados de
las Perias, así como el partido de las dos selecciones, sin
conocer el resultado a la hora de redactar estas líneas.
La junta directiva de las Penas de Fútbol, desean a todos
los delegados, jugadores, entrenadores, seguidores y al
pueblo de Manacor en General, que pasen unas Felices Navidades y un próspero arío 1.992.
Para este sabado día 28 de Diciembre la Selección de
Perías se enfrentara al Forat de Empresas, a las 1530
horas en el Campo A.P. Frau.
Para el próximo sabado día 4 de Enero de 1.992, el Forat
de Empresas se enfrentara al Pub Can Mac, en el Campo
A.P. Frau, a las 1530 horas.
La próxima junta de Delegados de las Perias, sera el martes día 7 de Enero de 1.992, a las 2030 horas, en el Campo
A.P. Frau.
iFELICES FIESTAS A TODOS!

Grupo A
Bar Ciutat, 6 - Can Nofre, 2
Peña Mallorca, 0 - G. Galletero, 0
Margarita - Delicies (Aplazado)
Cons. Servera, 2 - Bar s'Estel, 3
Descansó: Peña Son Servera
Grupo B
Cial. Ribot, 1 - C. Cultural, 1
C. Extremadura, 2 - Calas Mca., 6
Bar Es Tai, 4 - P. Adrover, 2
Cardassar, 1 - Mas/Masvi, 5
Descansó: Pub Can Mac

14

Consultorio Médico
Doctor M. Galmés Durân
Especialista en Pulmón y Corazón.

Doctor Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.

- Electrocardiografía
- Rayos X
- Pruebas de exploración funcional
respiratoria
- Espirometrias
- Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo A
Garage Galletero

Pub Can Mac
Bar Es Tai
Cardassar
Calas de Mallorca
Plantas Adrover
Comercial Ribot
Mas/Masvi
Casa Extremadura
Centro Cultural

Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
8

4

2 25 12 20

Horas convenidas: Tel 55 08 85 - c/ Amador, 1 - Manacor

Se celebró el pasado miercoles, en el Rte. Los Dragones

Cena de todas las plantillas del Porto Cristo
El pasado miercoles en el
Restaurante «Los Dragones» de Porto Cristo, se celebró una cena de comparierismo, a la cual asistieron
todos los jugadores, desde
benjamines a los de Regional Preferente, así como entrenadores, delegados y directivos del Club porterio.
En esta cena, quedó demostrado el buen ambiente
que reina en la actualidad
en el Porto Cristo, en especial en el fútbol base, en
donde hay gente que trabaja
con ilusión, basando su trabajo en el futuro próximo del
futbol porterio y no en otros
objetivos dificiles de conseguir.
Esta cena de amistad y
comparierismo, tuvo en Antonio Umbert, como uno de
los protagonistas, ya que
este conocido empresario y

Toni Umbert, propietatio del Rte. Los Dragones invitó a todas las plantillas del Porto Cristo,
a una cena de compai5erismo

propietario del Rte. Los Dragones, fué el organizador y
anfitrión de esta cena, demostrando una vez màs su
incondicional apoyo al C.F.

Porto Cristo.
Aprovechando esta cena,
en la que estaban presentes
la totalidad de plantillas y
personas que trabajan para

el Porto Cristo, se aprovechó para desearse mútuamente unas felices fiestas y
un próspero Ario Nuevo.
Foto: Toni Blau

Es va celebrar dimecres de la setmana passada

El sopar entre el C.D. Manacor i «Hiper Centro»
Així com estava previst, el
passat dimecres dia 18, es
va fer a la cafeteria de
Centro», el sopar
entre els dirigents, tecnics,
jugadors i auxiliars del C.D.
Manacor i la casa que el patrocina, «Hiper Centro», que
va estar representada pel
seu Director-Propietari,
Tomas Orell. A aquest sopar
també hi assistiren representants dels mitjans de comunicació. També com a
convidat especial hi va assistir el primer Tinent Batle i
delegat d'Esports, Rafel Sureda.
El sopar va ser una mostra més del aompanyerisme
que hi ha a aquets moments
dins la familia roigiblanca
manacorina i també va quecs dar demostrat que En
cla Tomas Orell està disposat a
que “Hiper Centro», seguesqui patrocinant el Ma-

Tomas Orell, Director-Propietari de “Hiper Centro», mostrant la foto que li dedicà la plantilla
del Manacor.

nacor la pròxima temporada.
Aquest sopar també es va
aprofitar per donar-se les
Bones Festes de Nadal i
despedir l'any 91. Una vegada acabat el sopar, el capità

del Manacor, Jaume Salas,
va fer entrega d'una foto de
tota la plantilla del C.D. Manacor, firmada per tots els
jugadors a Tomàs Orell,
després hi va haver diversos
parlaments, siguent En

Rafel Sureda, Delegat d'Esports de l'Ajuntament, el va
tancar amb el seu discurs
aquest sopar de companyerisme.
Texte i foto: Felip Barba

Bàsquet

El equipo Senior salió nuevamente derrotado ante La Gloria

El juvenil masculino se impuso al conjunto
del Andraitx
Un punto de diferencia sumó la segunda derrota del juvenil femenino

En los encuentros de baloncesto disputados el pasado fin
de semana y a cargo de los representantes del Club Perlas
Manacor, se consiguieron un total de dos victorias (juvenil
masculino y cadete masc-B) y tres derrotas, una de ellas por
la mínima diferencia de un punto y después de la prórroga,
por parte del juvenil femenino.
De los cinco partidos, cabe destacar la victoria conseguida por el conjunto que entrena Tomeu Santandreu y Mateu
Pascual, pués en él se sumaron la cuarta del Trofeo Delegación Comarcal y a falta de un partido para finalizar dicho tor-

neo.
En esta ocasión el juvenil masculino se impuso claramente ante el difícil conjunto del Andraitx, equipo que por su
parte ha conseguido en la décimo primera jornada, un total
de seis victorias. El encuentro estuvo a lo largo de los cuarenta minutos de juego dominado en el marcador por parte
de los chicos de Manacor quienes, en el minuto diez conseguian ponerse ya por delante con una diferencia de seis
puntos y finalizando con un resultado a su favor de 47-57.
Por otra parte el equipo Senior perdia la octava jornada de
la liga 91-92 y por onze puntos de diferencia ante el equipo
de La Gloria, conjunto que ocupa la segunda posición de la
tabla clasificatoria. El encuentro a pesar de la diferencia en
el resultado final, fue uno de los mejores disputados por
parte de los chicos de Joan Oliver, quienes mantuvieron a lo
largo de todo el encuentro reducidas diferencias que posibilitaron ponerse en alguna ocasión por delante del marcador.
Cabe destacar la calidad de los jugadores del equipo local
quienes a pesar de hacer frente a una defensa muy propicia
por parte del Perlas, protagonizaron un juego en ataque muy
ordenado, r4ido y con ideas muy claras. En esta ocasión
no faltó por parte de los chicos de Manacor la ilusión por
ganar y lo que es muy importante, se puso también un gran
esfuerzo y emperlo por parte de los jugadores.
Por lo que se refiere al resto de los equipos del Perlas, el
juvenil femenino perdió en el último encuentro del Trofeo
Jorge Juan, el segundo partido de la temporada nuevamente ante el conjunto de Inca. Un encuentro en el cual las chicas de Manacor no conseguían hasta el minuto diez sumar
el primer punto, aunque al final fuera necesario disputarse la
prórroga para sentenciar el encuentro. En el mencionado
partido, cabe destacar el numeroso público que asistió en
"Na Capellera" para animar al equipo juvenil femenino. Finalmente de los dos cadetes masculinos el conjunto que entrena Sebastian Bonet se imponían por la mínima ante el
Son Servera venciendo en campo visitante por dos puntos
de diferencia, surnã.ndose el cadete masculino-A la segunda
derrota de la temporada y frente al conjunto de Inca.

TROFE0 NAVIDAD
Para este fin de semana se han previsto cuatro interesantes partidos dentro del Trofeo de Navidad que patrocina el
Ayuntamiento de Manacor. En primer lugar ser.ân los equipos de Lluchmajor y el Opel Inca quienes se enfrenten el
viernes a partir de las 2030 horas. Una hora y media rris
tarde, es decir a las 22 horas, sere, el equipo Senior del Perlas Manacor quien se enfrente ante el conjunto de Campanet. Los dos equipos ganadores de dichos encuentros disputarkl el domingo a las 12 horas la final, después de que
el juvenil femenino finalize el partido previsto también dentro
del trofeo y ante el Lluchmajor.

Tenis
Bar
Restaurante

ek 7(1

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

gdENU DE NOCHEVIEJA
EN'IRANTE: Safpicón de mariscos.
DIUMERQ: Crema de faisón.
SEGTINDO: Rflpe a fa Mariscafa.
TEWERO: Sorbete de autón con vodka
01~0: Turne,d6 12ssini con sus guarniciorws.
TOSIXE: Tufipas reffertru de mus de aftnetufra.
ViNos: Blanco def Penedés
q(asado de Navarra
7into Wicy'a
CAVA: Codorniu Nan Pfus giftra.

trcoxy C0`17LLÓN UNAS DE L SUEVE
Bnile con discoteca con el animador:
__-__ n1-(_=;--LP_
r XECIO:

8.000 PIS.

Cati Sureda, un nuevo cinturón negro de
judo para el Renshinkan
Ser cinturón negro es algo
muy importante dentro de
las artes marciales. Cati Sureda, durante los arios que
ha practicado el judo ha ido
adquiriendo la experiencia
necesaria, para pasar estos
tipos de examenes. El examen consiste en pasar la
fase de competición y la
fase técnica. La oompetición
se supera cuando consigues
35 puntos seguidos o 100
salteados. Los puntos se
consiguen ganando combates en cx)mpeticiones importantes y se otorgan de la siguiente manera: si el combate lo ganas por Ippón te
otorgan 10 puntos, si es por
wazari 7, si es por yuko 5,
por koka 3 y por decisión 1
punto. No puedes pasar al
examen técnico, sin haber

superado la competición, a
no ser que tengas mas de
30 anos.
El sabado, dia 8 de diciembre, Cati Sureda, consiguió el cinturón negro, obteniendo 44 puntos, que le
ayudaron a pasar la competición. Al día siguiente, se le
fue entregado el cinturón
negro, al superar la técnica,
que se requería para el pase
a este cinturón. Pero esto,
nos lo explicara mejor Cati,
haciéndole una pequefia entrevista.
-Cati, ¿te Ilevó mucho
tiempo preparar el cInturón negro?
-Si, me llevo un tiempo,
ya que el pase a cinturón
negro conlleva mucho trabajo?

MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)

VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero

GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 75 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.

-6Cómo conseguiste la
parte de competición?
-Conseguí 44 puntos, ganando los 4 combates, con
alta puntuación. Tres de
ellos con la maxima puntuación y otro por yuko que me
dió 5 puntos mas.
-Una vez conseguidos
los puntos, los aspirantes
a cinturón negro se preparan para el exémen técnico 4Fue muy dura la preparación para el exémen
técnico?
-No, ya que a lo largo de

las marianas y por la tarde
siguiendo con el ritmo de
clase
-4Dónde tuvo lugar el
exémen?
-En Madrid, en el polideportivo de Aluche, tanto la
competición, como la técnica.
-Una vez conseguido el
cinturón negro, 4cómo fue
la vuelta al club?
-Fue alegre, y muy satisfactoria, ya que en la ceremonia, se presentaron todos
los alumnos del club.

estos afios, he podido adquirir la técnica suficiente,
para el pase a cinturón
negro
-Explicanos ¿en qué
consiste el exémen técnico?
-El examen técnico, consta de varias partes: en la primera se nos pregunta los
fundamentos, seguido de la
técnica de suelo (ne waza) y
de pie (tachi waza). En otra
parte se nos pide nuestro
movimiento especial (tokyu
waza) y el Kata.
-En estos casos el profesor juega un papel importante 4cómo te ayudó?
Sacando tiempo para ayudarme, haciendo técnica por

-4Qué sentiste cuando
se te fue entregado el cintón negro?
-Una gran emoción, ya
que vi en aquel momento
que valía la pena haberse
esforzado tanto.
-Respecto al judo.
4Cuéles son tus perspectivas del futuro?
-De momento, sacarme el
segundo dan y el titulo de
arbitro nacional.
-Gracias Catl, ¿te gustaría decir alguna cosa
més?
-Que la gente venga y lo
pruebe, ya que se cree que
el judo, es una cosa y en
cambio es otra.
Joana

Hípica__

Ultima reunión del aho en Manacor

111 Criterium de velocitat
Nueve carreras componen
el programa previsto para la
última reunión hípica del ario
en el hipódromo de Manacor, con distancia general
de 1.700 metros a excepción del Criterium de Velocidad, que se disputaré sobre
645 mts.
Con pruebas especiales
hay que destacar primeramente el premio Nacionales,
en séptimo lugar del programa, y que en esta ocasión
cuenta con una buena participación ya que son doce
los inscritos: Mister HC, Figura Mora, Castafier, Nilon
TR, Mon Chambon, Jamin
Power, Japonata, Lirico, Maravilla Mare, Lanzarina, Hivern y Nachito.
Maravilla Mare, por su regularidad, es una de las favoritas en esta carrera si
bien también hay que tener
en cuenta a Nilon TR, que
vuelve a coger forma, Lirico,
con destacadas actuaciones
en Son Pardo y Lanzarina.
Como preestelar de la
reunión se disputar la octava carrera con presencia de
estos once ejemplares: New
Day, Poker du Cornica, Nori
des Etangs, Prince de Saison, Rosny du Verdier,
Patre de Tosny, Niky de Padoueng, Radar Varfeuil,
Penseur, Ouragan de Courgies y Quito du Kenedeck.
Vamos a destacar como posibles componentes del
cuarteto especial a Prince
de Saison, Patre de Tosny,
Radar Varfeuil y Ouragan de
Courgles.
Con un fondo de 602.500
ptas. en la apuesta cuarteto
se disputaré el III Criterium
de Velocitat, una prueba que
se disputa sobre la distancia
de 645 metros que corresp )nde a una vuelta al circuito de Manacor. Los participantes en esta prueba son:

Queis, Romeo de Mingot,
Querer Barbes, Regent du
Pre, Olivier des Fiefs, Panyora, Reve Noemie, Quodeso, Querard Gede, Nomade
en Foret y Quassia de Brevol.
Hay que destacar la presencia de la nacional Panyora en esta carrera y como
principales candidatos al
triunfo destacaremos a
Queis, debutante en Manacor, Querer Barbes, Olivier
des Fiefs, Querard Gede y
Nomade en Foret.

PRóXIMA REUNIÓN
La próxima reunión a disputar en el Hipódromo de
Manacor seré la tradicional
Diada de Reyew, el 6 de
enero, con importantes carreras especiales y trofeos a
los vencedores.

Ultima Hora Hípica

Miguel Sansó dimite
como Presidente
Lo que se venía rumoreando insistentemente en el
trancurso de las últimas semanas parece que va a confirmarse en el transcurso de la reunión del 28 de diciembre
donde Miguel Sansó piensa anunciar de forma oficial su
dimisión como Presidente de la Sociedad Deportiva Trot.
Aunque el Sr. Sansó no ha querido explicar los motivos
de la dimisión estos apuntan en que ha recibido ofertas
de Santiago Coll, méximo responsable del recinto hípico
de Son Pardo, para ocupar un importante cargo directivo
en el hipódromo palmesano, donde cuidaría del apartado
de jardinería y fauna en el que Miguel Sansó es un auténtico especialista.
El fichaje de Miguel Sansó por el hipódromo palmesano no ha caído nada bien en el seno de la Cooperativa
Trot, ni en el de la propia Federación Balear, que se ha
apresurado a buscar un sustituto.
Miguel Sansó anunciaré su dimisión el próximo sébado
al finalizar la reunión hípia.

Voleibol Per)as

Los Dragones y Bulla Club Voleibol Manacor
de Llevant, líderes
JORNADA 8"
Club Juvenil Petra «A», 2 - Tejar Balear-Vilafranca, 3
Agricultura Ecológica, 1 - Molduras LLull, 3
Excavaciones Hnos. Esteva, 3 - Bar Sísmic, 0
Restaurant Los Dragones, 3 - Ferretería Pascual/Artà, 2

Grupo A
PTS.
Restaurant Los Dragones
Ferreteria Pascual
Molduras Llull
Excavaciones Hnos. Esteva
Tejar BalearNillafranca
Viatges Magatours
Club Juvenil Petra «A»
Agricultura Ecológica
Bar Sísmic

14
13

11
11
11
8
7
6
5

JORNADA 8"
Bar Ses Delicies, 0 - Bulle de Llevant, 3

Grupo B
PTS.
Bulla de Llevant
Club Volei Algaida
Clup Juvenil Petra «B»
Bar Es Tai
Const. Vert/San Juan
Bar Ses Delicies
I.N.B. Mossèn Alcover
Imprenta Leo/Pub Aha

14
12
11
10
9

8
8

5

PROXIMA JORNADA
Jornada (28-12-91)

El passat cap de setmana
només varen jugar els dos
equips cadets del nostre
Club, ja que l'equip Juvenil
Femení no va disputar el
seu partit al no presentarse
l'equip contrari, el Queens
College de Genova.
CADET MASCULL C.V.
Manacor-Pollença 2-3 (4-15,
11-15, 15-11, 15-10, 11-15)
C.V. Manacor: Amez,
Sanchez, Aguiló, Rojo, Alvarez, Santandreu, Bassa, Romero, Maymó, Nicolau, Caldentey.
Comentari: Partit molt
igualat el que jugaren els cadets masculins del Manacor
i el Pollença, en el que es
varen de jugar els cinc sets.
Començament fluix del
nostre equip que va perdre
el primer set de manera
clara, i el segon per un resultat més ajustat. Va reaccionar el nostre equip i va
guanyar el tercer i quart set.
Després, al quint set, que es
juga al Tie break» (cada pilota jugada és un punt), la
sort va caure del caire de
l'equip pollencí que va guanyar el set final per un ajustat
15-11.
CADET FEMENÍ: C.V.
Manacor-la Salle: 0-3 (14-

16, 3-15, 0-15).
C.V. Manacor: Roman,
Miquel, Sebastian, González, Vives, Perelló, Puigserver i Pont.
Comentari: Molt bon primer set el jugat per les nostres cadets davant un equip
molt més experimentat com
és l'equip de La Salle.
Aquest primer set el va
guanyar l'equip visitant gràcies al seu bon saque, ja
que va fer bastants de punts
de saque directe, contrarrestats en bona manera per
les jugades i rematades de
les nostres jugadores. Finalment aquest set es decidí
per part de l'equip de la
Salle per un ajustat 16-14.
Amb la perduda d'aquest
primer set, les nostres jugadores es varen posar nervioses i l'equip contrari no va
tenir cap mena de problemes per guanyar els altres
dos sets de manera molt
clara.
La Iliga de Voleibol es reanudarà el proper dia 11 de
Gener de 1992.
Aprofitam aquestes línees
per desitjar unes bones Festes i Feliç Any nou a tots els
components i aficionats del
Club Voleibol Manacor.

Grupo A
Ferre. Pascual (Descansa)
Bar Sísmic - Rte. Los Dragones; P. Cristo, a las 1730 h.
(Bar Es Tai)
Molduras Llull - Exc. Hnos. Esteva; P. Ind., a las 1800 h. (V.
Magatours)
T. BalearNilafranca - Agr. Ecológica; Villat., a las 1600 h.
(Bulla de Llevant)
Viatges Magatours - C.J. Petra A; P. Indus., a las 1600 h.
(Molduras Llull)
cs4
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Grupo B

Const. Ver./San Juan - Bar Ses Delicies; S. Juan, a las
11'00 h. (F. Pascual)
Bar Es Tai - Imp. Leo/Pub Aha; P. Cristo, a las 1600 h. (Ret.
c%)
n. Los Dragones)
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MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y Mser

y tratamiento de:

Hcrrt orroidcs, polipos, yerrugas, etc.
por criocirugía
(C0ngelación, sin anestesia)

Se Ilevan jugadas ya tres jornadas

Torneo Tenis de Mesa Aulas Tercera
Edad-Cafetería s'Hort
Se Ilevan ya jugadas tres jornadas del Torneo de Tenis de
Mesa organizado por las Aulas de Tercera Edad y la Cafeteria s'Hort. En el Torneo, que comenzó el pasado 2 de diciembre, participan doce equipos, en cada uno de los cuales
hay, por lo menos, una persona de la tercera edad. Todas
las partidas se juegan en la cafetería s'Hort y tras las tres
primeras jornadas, la clasificación esté encabezada por el
equipo Aulas de Tercera Edad y Comercial Nicolau, ambos
equipos con tres puntos. La próxima jornada se disputaré,
tras el paréntesis navidefío, el 7 de enero próximo. Este es
el calendario que queda por desarrollar.
.=
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Dardos

Termina el ark sin cambios en las clasificaciones
Se disputó el pasado fin
de semana la última jornada
del ario 1991, correspondiente al torneo de Manacor
y Comarca. No variando la
clasificación.

SEGUNDA DIVISION
Sa Mora, 4 - At. Nofre, 4
S'Estel At., 8 - Can Simó, 0
Sa Coma, 5 - Es Cau, 3
Bar Nuevo I, 5 - Murense, 3
CLASIFICACION
1.- Es Cau
2.- Sa Mora
3.- S'Estel
4.- Bar Nuevo I

PRIMERA DIVISION
Ramonico, 2 - Delícies, 6
Nofre, 7 - Poker, 1
Roseta , 5 - A.P. Frau, 3
Condal, 6 - Woody's, 2
S'Hort, 6 - S'Estel, 2

PARTIDOS PARA LA
PRóXIMA JORNADA
Viernes día 10-1-92

CLASIFICACIÓN
1.- Recre. Ses Delícies
2.- S'Hort
3.- Can Nofre
4.- Condal

19
15
15
15

Primera División
Condal - S'Hort
Roseta - Woody's
Nofre - A.P. Frau

14
14
13
12

Bar Nuevo II - Murense
Descansa: Sa Mora.
El equipo del Can Simó
ha sido descatificado del
Torneo y las demés competiciones que se puedan organizar durante la temporada 1991-92.

Ramonico - Poker
Olímpic - Delícies
Descansa: s'Estel
Segunda División
Sa Coma - Bar Nuevo I
S'Estel At. - Es Cau
S'Hort At. - Nofre At.

COTECA VEN
e CalE1 Ferre ra, precio a conveni
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Pesca amb canya

Miquel Sunyer, va guanyar el «Concurs de Nadal»
El Club de Pesca esportiva Els Serrans, va disputar
aquest diumenge passat, la
darrera prova prevista per
aquesta temporada, denominada «Concurs de Nadal»,
i més coneguda pel concurs
dels «botxons". La prova es
va disputar en aigües d'entre Cala Murta i Cala Anguila, amb la participació d'uns
cinquanta pescadors inscrits, el temps amb aquesta
ocasió va esser bastant bo,
malgrat el peix no anava
molt de pegada, ara que
això, més que ser un obstacle, més bé va esser una
bona excusa per donar
compte d•un bon raig de botifarrons, Ilangonissa i panxeta passat per damunt el
caliu i ben regat amb vins de
Jumilla.

Com és sabut, en aquest
concurs només són vàlides
les peces designades mitjatçant sorteig, abans de fer la
pesada del peix. Enguany
va tocar alas peixos plans;
Variades, Sargs, esparralls,
etc., d'aquestes varietats el
que més en va dur va ser
En Miquel Sunyer, el qual va
rebre com a premi una gran
Cistella donada per Cafeteria S'Hort, seu social del
Club "Els Serrans", a on
també abans havia tengut
lloc la pesada del peix.
Els primers classificats
varen quedar per aquest
ordre:
1; Miquel Sunyer, 735
grs. 2; Tomeu Ramón, 605.
3; Jaume Gaya, 505. 4; Matías Febrer, 425. 5; Mateu
Febrer, 420.

En Bernat, de Cafeteria S'Hort, va entregar el premi en el
guanyador del Concurs.

En aquesta ocasió la classificació general no tenia
massa importància, donat
que tots els participants
varen tenir premi.
Poc abans del repartiment
d'obsequis, es va servir un
vi nostro a tots els assistents desitjan-se unes bones
Festes de Nadal, desitjos
que des d'aquí feim exten-

sius a totes aquelles persones i entitats que al llarg d'aquest any han vengut
col.laborant amb el Club
«Els Serrans». El que ha fet
possible el dur a terme un
tan extens programa d'activitats.
MOLTS D'ANYS I BONES
FESTES.
Ventura Fuster

SKODA SE INTEGRA EN EL CONSORCIO VOLKSWAGEN
El 28 de marzo de 1991 la marca de automóviles checoslovaca SKODA se
integra en el Consorcio Volkswagen, poniendo fin, de esta manera, a una larga
historia como fabricante independiente

SKODA FAVORIT LS
1.240.000 pts. (Descuento de 200.000 pts.)
1-040-000

r)t..3- 17171VGA A VERNOS

.çt. estel

çeves

SKODA RAPID
1.000.000 pts. (Descuento 200.000 pts.)

0 SKODA

k400_000

ipts-

DISPONEMOS DE
RECANIBIOS ORIGINALES

Agente oficial
AUTOS TAULER S.L.
C/ d'Es Pla, 27 (Jurxto colegio La Salle)
Tel. 55 23 31. MANACOR

Noticies d'empresses
Per aquestes festes conten ja amb una carta molt especial

Inaugurat el nou restaurant «Gourmets» a
Cala Millor
M.A.Llodra.- El passat dijous, 19
de desembre, s'inaugurà el nou restaurant «Gourmets», a la zona de
Cala Millor. Aquest, es troba situat
just al carrer Binicanella punta, 5 i
es més conegut per «Ca sa Rectoreta». La direcció de l'establiment
és a càrrec del reconeguts Guillem i
Tonina. Dos grans personatges del
mon culinari que oferiran als seus
clients els millors plats amb una
gran qualitat i amb un preu molt assequible. A més, per aquestes festes conten amb una carta molt especial. El telèfon del restaurant per
tots els interessats és el 58 57 35.
A la inaguració hi assistiren un
nombre molt representatiu d'amics i
gran aficionats a la cuina, que degustaren les recetes més típiques
de la seva cuina.
Foto: Antoni Blau

A la inauguració hi assitiren un representatiu nombre d'amics i aficionats al mon
culinari.

En la discoteca Steffanny' s de Cala Millor

El concesionario Motor Manacor presentó el
nuevo Lancia Delta Integrale
M.A.LI.- Los representantes del
concesionario de automóviles Motor
Manacor S.L. presentaron el pasado sabado, 21 de diciembre, y ante
un numeroso público el nuevo Lancia Delta Integrale 16v. . La presentación se Ilevó a cabo en la discoteca Steffanny's ubicada en la
zona costera de Cala Millor.
El nuevo vehículo admirado por
un representativo número de aficionados, cuenta con unas grandes
características que fueron debidamente expuestas por parte de los
encargados, el pasado sabado en
Cala Millor.
Foto: Antoni Blau

El nuevo Lancia Delta Integrale 16v. fue presentado en la discoteca Steffanny's de
Cala Millor.
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DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATU TA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
•

VENDES
Pcrticuld ven coNe Renault
5 GT-Turbo PM-AS, crnb mort
bon estat. Preu . 600.000 ptes.
Ter . 569065- 554931(28-12)
Particular ven cotxe Ford
Festa XR2. PM-AV. crnb perfect
estat. Preu: 750.000 ptes. Tel: 56
9065-5549 31(28-12)
Venc Panda blanc. Lletra U.
En molt bon estat. Tel: 55 43 72
(28-12)
Se vende Discoteca Venus
de Cala Ferrera, precio a convenir. focilidades de pogo. Tel:
643453(28-12)
Se ven R-5 GTL PM-0 en bon
estat. Preu: 200.000 ptes. Tel: 84
37 09 (migdiesi vespres)( 28- 12)
Vendo embcrcoción SK1
NAUTC. BARE FOOTE 2001.
Motor central. con hélice directa. GM 350 ps. Idedpara profesionales Informes, 55 56 50 (2812)
A 2 5 km. de Manacor, se
vende 1/2 cucrteroda (3.550
m2) con fócil occeso. Precio:
400.000 pts. Tel 55 22 27 (28-12)
Vendo choquela de zorro
del Cazadd la ha Ilevodo 3
veces, vale en lo tiendamós de
280.003.- vendo por lo que me
costó en el país de lo prel 79 5(X)
pts. Verla Ilamando 41 26 63.
Otra chaqueto de lo cosa Benetton o estrena con capucha4.900pts (28-12)
Vendo vespa 75 electrónic
PM-AB. Buen estado con porta
bultos. Tel: 55 44 27 PVP. 60.000
pts. (20-12)
Se vende embarcoción modelo sISLA• - 4 20 Con motor
Yom aha 40 HP AUTOLUBE - Serrli
nuevo Con motor Yornaha 4
HP AUXILLAR con remorquegalvonIzaclo modelo 1 550 Lous
Rocca, muchos extros, toldo
para sol, brújulas, escalera
bano, dirección con volantebomba de arique automófica,
etc Precto total 775.000 pts.
Interesodos, tel 55 26 78. Juan.
(20-12)
Vendo Citroen AX TRE 50.000
km. Perfecto estodo. Precio:
450.000 pts. Tel: 56 79 85 (20-12)
Vendo Peugeot 205 GTX. Perfecto estodo Precio a convenir Tel: 56 79 85. (20-12)
Se vende értico en Porto Cristo, terraza 30 mts.. 2 habitociones vistas al mar. Precio:
5.000.000 pts. Mecio amueblado.Te1.710178 -714567(20-12)
Vendo una finca. 8 qucrterodas ctra. MOrIOCOf - Pto. Cristo
Km, 10 Arboles frutales, higueras y almendros, ccrsa ontigua
de precfraportón redondo con
ogua y luz También traspaso
zapalerta en Porto Cristo, bien
stuada. pleno rendimienta
también sirve pero cualquier
negocio. Tel. 82 14 29 (manos) nas)- 5509 08 (tardes).(20-12)
Vendo Seat 131 - 1.600 superC mrafiori Rojo PM-3020-M. Precio
100.000 pts. Informes horas co. mercio Tel: 55 08 07. (20-12)
cb
Vendo parcela de tierra de

1 000 m2, valloda con ogua,
estcnque, casIta de aperos y
frutcies en la ccrretera de Son
Lorenzo a 3C0 mts. del Hipódromo. Precio: 4.500 000 pts. Informes horas de comercio. Ter: 55
0807(20-12)
Venclo teléfono sin hilos Telyco Derto compsodo en telefr5rica nuevo sin uscr. Precio:
18.030 pts. Tel 83 31 73 (noches)
(20-12)
Vendo 2 neumólicos Michelin 165/13 cosi nuevos. 10.000
pts. 2 neumérticos Semperit
155/13 poco uso. 5.500 pts. Tel:
8331 73 (noches)(20-12)
Vendo Icrvadora outomóhca
Super-Ser muy poco uso. 20.000
pts. Tel: 83 31 73 (noches) (2012)
Vendo motocultor Agria.
Buen estado. 50.000 pts. Tel: 83
31 73 (noches)(20-12)
Vendo una móquina capolodora de ccene, una registradora, un cortatiambres. una
alorma.Tel: 5548 55 (20-12)
Se vende piso amuebladoen
C/ Solimon, n• 18 Ter 55 05 67
(13-12)
Vendo piso en s' Illot, arnuebrodo 6 500 000 ptas Tel 8106
99 (13-12) Meso de cobro de
supermercado Precio a convenrt (13-12)
Vendo coche R-21 T1 inyección. arte oconchcionado.PMAV Ocosión.precio 900 000 pts
Informes 55 11 11 de l30 a
4' 20(13-12)
Se vende pranta bcfp y piso
C/ de la Rosarr 17 Tel 55 08 61
(13-12)
Vendovanas sllosy mesasde
metci pera bro o terroza Tel 55
38 s544 30 (13-12)
Por 10 OCO pts vendo cazodode cueco. Cf120C10 COn cremalleros. Talla medona Tel. 55
03 28 (preguntar por Andrés) (612)
10

Vendo piso en Manocor muy
soleoda 3 habotociones dobres, salón comedd bano, entroda, cocina amuebloda con
office. 2 balcones. puertas nuevas de usortes, 3er piso Precio.
7 003 000 ptas Ter . 55 45 43 (612)
Vendo cochdros de bardino
(perto de presa canario)OEUZOdos con pastor demen. Interesados Ilamor poc las mancnas
al Tf: 55 35 11 y pregunto por
JcMer (6-12)
Vendo Cholet en Cola Murado Muy amplio construido
sobre una superficie de 1 400
rn• tsformesTel 8333 72 (6-12)
Vendemos un prono ontiguo
en muy buen estodo Tel 55 15
39(6-12)
Se vende cap registradora
electrónica, modelo royal ER
145 y estanterfas tubulores dorados para boutique Precio a
convenrr. Tel : 55 4674 (29-11)
Se vende una porcela con
casa, agua y Oboles frutales a
cuatro kilómetros de Manocor,
detrós Molí d' en Sopo, cisterna
y luz con placa solar Teléfono

55 26 37. Precio: 5.500.000 pts
(29-11)
Vendo mobiliorto de peluqueria senda completo Informes. 827066 Felcnitx(29-11).

llor Céntrica apto para cual-

qUer negocio. Alcluier bajo y
contrato indefirsdo Tel 58 67
38. Horario 9 a 12 y de 4 a 6.
(13-12)

Se vende prso. Ter: 55 45 4.3
(29-11)

BÃRBARA MAS, se alquila ler.
piso sin amueblar. Tel: 55 51 48
(13-12)

Se vende moto trial bultoco
Sherpa 350 cc precio. 60 000
pts Muy buen estodo.Ter 84 32
32(29-11)

Se aldala cochera para
macenes o negocio, con luz tntósca y ogua Tel 55 23 46 - 55
3442(13-12)

Se Vende Moto Sierra en
buen estodo de 3 a 4 horas de
trcbajo vendo por cambio de
domicilio sin chimenea. Precio:
25.000 pts.Tel: 84 32 32 (29-11)

Se dquila planto boja amuebloda a 30 metros de la proya.
Tel: 55 1289 (noches)( 13-12)
Es llogo un pa a Monocd Tel
55 52 50(6-12)

Busco una cochería para 3
ciclomotores. en la calle Artó o
Baix de' s Cos Tel. 55 37 24 (2012)
Chca de 27 anos cosoda
para cuidar ninos o tarnbién
para limpiar ccesces. Ter. 84 49 38
(tardes)(20-12)
Busco trabappor horas o fija.
Tarnbién cuidarta Sr. o Sra.
scros C/ Pl hOustho rt* 5. 3.
Pregunten por Julia, con reterencias.(20- 12)
Pcsficular, pintamos interides
y extertores, presupuesto sn
compromiso. C/ Pt Industfici.
5n 3*(20-12)

Vendo percela. 2 pisos con
cochera y local comercial (en
Porto Cristo) o cambiaría por
finca. Tel: 82 10 16 (29-11)

Alquilcrnos un almocén de
100 rrif en la bcrriado de" s
Cr euer s. Tel. 55 15 39 (6-12)

Se vende muebles paro comedor moderno Tel 82 18 79 82 07 18(29-11)

Es lloçja ler pis o Porto Cristo
C/ gual n• 13 Sense comunitat
Tel 8.44422(6-12)

Se vende Ford Sierra Ghia 2.0
inyección PM-7855-AP, 49.000
km. Aire ocondicionodo y
Rodio-Cassette. Precio
1200000 pts. Tel: 82 10 04.
Horasoficina.(29-11)

Se ddilopiso en Porto Cristo,
l• línea crnueldado, con teléfono y lavadora, a familra responsable. Inf. Tel: 55 05 31 (noches)(6-12)

Busco trobap para
por los cosos C/ Son Frangos.
coller,rf 13(6-12)

Se dquila piso. Informes Tel .
554867-555148(29-11)

Chico de 18 aóos busca trabajo de cualquer clase Te1 84
4199(6-12)

Se vende R14 para pezas,
buen estodo 40 000 pts Tel 55
25 28(29-11)

Se dqilo bcr en Porto Cristo
Tel 555877(29-11)

Vendo piso en Manocor , con
3 dormitorios, salón comedd
cocina, bo"ro y terraza. Precio:
5.000.000. sformes ci teléfono:
55 4423(29-11)

Alquiloría casa céntrica
(bojos y sótano) para cuciquer
lipo de negocio. Tel: 55 15 93
(noches)(29-11)

COMPRES

Se alcsuila locai de 30 m', esquina mirando ai mar. apto
pora peluguería, dentista oficina, mécico, en í Ilot C/ de la
marrr 1.Tel 569249(29-11)

Se traspasa Bor ELEPE en
Porto Cristo Tel 82 16 65 - 55 02
42(22-11)
Se trosposa supermercado
InformaciónTel. 55 31 72 a perhr
de 1os9 de la noche( 18-10).
Trosposo local en Avda. Solvodor Jucin, dondo a dos caIles, totolmente montodo,ided
para cualquer negocio. Te: 24
78 12(18-10)

LLOGUERS
Se alquilalocal para oficinao
comercioenlacalle Soliman. 4,
delonte del Campo de FUtbor
Tel 55 19 59- 55 1863(28-12)
Alquilo caso de campo
Crta. Son Lorcrszo. Tel. 29 04 96
(noches)(28-12)
Se dqúla planta boja. céntrica pera dmocén. comercio o
oficina con sdida a dos cdles,
garche incluido. Tel: 55 07 51
(20-12)
Se alquilacasa de compoen
Son Carrió y s 1I01. Inf, 56 92 49
(20-12)
Se busca caso en Manocd,
planto bara, apta para vivir
(bcno, suelos hechos...) de
3 000 COO a 5 000.000 millones
Tel . 58 67 38. Horcrio 9 a 12 y de
las4a 6(13-12)
Se trasposa local en Cola Mi-

Se ofrece secretcria (por
horos). Lenguas . alemón (lengua materna), inglés, espand.
20 anos residente en Mallorca.
DNI Tel 58 67 30 mananas (6I 2)

Se ofrece chica de 20 anos
para Irtnprar casas todo el cía
Tel 5542 27(6-12)
Chica de 20 anos, busca
Ter. 5554 16 (29-11)

ITO -

bcijo

AJqjilo psso en Manoccx, sin
crnueblor y s,n comunidod. 1nf ormes Tel: 27 60 88 (Pdma) (2211)

Se ofrece matrimonioo hombre solo. para traba)osde cosa
o posoderos o varios. Él, conocimientos mecerica, fontaneria, alborslería electricidod,
prntura, algo de agricultura.
carnet de conducir 2, con automóvil propro. Ella, trabajos
caserosy cocina. Paracasa de
campo o lleva apertcrnentos
en zona InteresadosIlmar al 55
53 05 (pedir por Jome o Concepción)(29 - 11)

Se dquila cochena de 60 m'
apta pera almacén, zona tren
Ter 55 29 62(22-11)

Chico busca trabajo por las
noches o tardes. E)periencia:
3•BUP. Tel: 82 0236(29-11).

AJquilo prso totalmente equipodo, todo el ano, en Pto Cristo o 50 m de la playa.Ter 55 16
10(29-11)

Se alquila aparcamientosen
Vla Portugal, 41 y piso en Porto
Cristo. crnueblodo. Tel. 55 05 80
(22-)1)

DIVERSOS

OFERTES
TREBALL

Extroviado perro Grifon, color
castcno. con barbas anhende
por Fleki. Se recompensaó. Ter:
84 3081(20-12)

Se preciso personal para
Bingo de Manocor.11amor 55 15
90 (preguntar por Lus Miguel)
(6-12)

Se hocen trobaps y reparaciones de dbandería, pared
seca. Presupuesto sin compromiso Tel 82 70 93(13-12)

Se necestla chica para cudar ono de noche d tel 55 33
58(8-11)
Se necesitan 2 oficiales encofraddes-RazónTel. 84 42 33
(1-11)

DENTANDES
TREI3ALL

Juegos y utilidodes, Amiga
500, Novedades Sebashón Tel
555708(22-1
licenciada Filología. Closes
de ingiés , lotin . sociales, histona
del arte, lengua. litercrtua.
EGB. BUP Tel 55 13 81 -724967
(15-11)
Se hocen las cchas desde las
3 a los 20 h C/ Via Alemania.3
(15-11)

oldji

G. Civil Trafico atestados
Guàrdia Civil
Guàrdia Civil P. Cristo

Benzineres

.

GRUAS REUNIDAS

MANACOR

MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viitas, 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 Bosque; 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.
-Estelnch; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coli des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiria; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Teléfons
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
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 19 96
55 01 2 2
82 1 1 00

65 65
44 94
42 02
56 68
23 93
02 10
43 50
09 50
32 00
085
00 80
00 48
00 44
091
16 50

Parròquia S. Macià
Parròquia P. Cristo
Parròquia S. Carrió
Parròquia St. Llorenç
Teatre Municipal
Telegrames per telèfon

55 02 44
82 15 63
56 94 13
56 90 21
55 45 49
72 20 00

— SERVICIO 24 HORAS —

Farrnàcies
ASISTENCIA
MANACOR

55 45 06

fAX

84 35 73
55 44 01

CALA MILLOR

58 56 80

AVDA. FRAY JUNiPERO SERRA, 27

Gruas Bauza
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03
Gruas S. Servera
Aguas Manacor
Aguas Son Tovell
Gesa
55 07
Aumasa
Servicio recogida basuras
Pompas Fúnebres Manacor
Oficina Turismo P. Cristo
Ajuntament de Manacor
Aj. Manacor Alcaldia
Aj. Del. Cultura
Aj. Del. Urbanisme
Aj. Rendes i exaccions
Ajuntament de S. Llorenç
Ajuntament de S. Servera
Ajuntament de Petra
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament d'Artà
Jutjat instrucció n° 1
Jutjat instrucció n° 2.,
Jutjat instrucció n° 3
Jutjat instrucció n° 4
55 27
Contribucions
55 35
Hisenda
Taxis Manacor
Taxis P. Cristo
Taxis S'Illot
Taxis Cales Mallorca
Església dels Dolors
Es Convent
Crist Rei

84
44-55
58
55
82
55
30-55
84
55
82
84
84
84
84
84
56
56
83
58
56
56
55
55
55
84
12-55
11-55
55
82
81
83
55
55
55

36
29
56
39
05
41
24
31
18
09
91
91
91
91
91
90
70
00
00
00
21
01
59
07
41
27
34
18
09
00
32
09
01
10

16
64
80
30
70
11
91
29
84
31
00
11
02
04
03
03
02
00
80
03
54
19
11
25
59
16
01
88
83
14
72
83
50
90

Dia 27, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 28, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 29, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 30, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 31, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 1, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 2, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 3, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 4, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover

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
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
MANAC011t

EL IMPERIO DEL MAL

j,Qué pasa con Bob?

Dissabte, dia 28 - Diumenge, dia 29 - Dilluns, dia 30

DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE SABADO A LUNES

EN LA CAMA CON MADONNA
Dimecres, dia 1 - Dijous, dia 2 (vespre)

DOC HOLLYWOOD

LOS SUPERSDNICOS

DEL 1 AL 5 DE ENERO MIERCOLES A DOMINGO

Dijous, dia 2 (capvespre)

Restaurante

Can
Bernat
de
Sa
Parra
Reserva de mesas 82 12 62
Porto Cristo

MENU DE NOCHEVIEJA
Aperitivo: Calamar romana y croquetas
1° Caldereta de Mariscos
2° Salmón a la crema
30 Lechona, patata dado, panache de verduras
Postre: Pijama y turrones
Vino: Conde de Caralt
Cava Delapierre N.
Café y licor

CENA A LAS 900 HORAS
BAILE DE SALON
AMENIZADO POR EL

DUO DOMINO

Cotillón y uvas de la suerte

Precio: 5.500 pts.

MENÚ PARA NINOS:
1° Calamar Romana y croquetas
2° Escalope
Postre
Coca Cola
Precio: 2.500 pts.

MOLTS D'ANYS

Restaur:nte
ES
PA S
MENU DE NOCHEVIEJA

Ctra. Son Carrió-Sillot

Tel. 81 07 17
Aperitivo: Calarnar romana y croquetas
1° Sopa Navidefla
2° Filete de lenguado salsa marinera, arroz Pil ar, patata vapor
3° Lechona patata dado, panache de verduras
Postre: Pijama y turrones
Vino: Conde Caralt
Cava Delapierre Nevada
Café y Licor
COTILLON Y UVAS DE LA SUERTE
Pirecio: 5.500 pts.

BAILE DE SALON
CON DISCOTECA

MENU PARA NINOS
1° Calamar Romana
2° Escalope
Postre
Coca Cola
Cotillón y uvas
Precio: 2.500 pts.

Entrada, cotillón
y consumición: 1.200 pts.

BONES FESTES

L'ETAPA FINAL

Llorenç Femenias

(Història d'un jubilat)

XX
A poc a poc, Bernadí anava agafant coratge de vèncer
de forma idoni el trauma o ferida que portava gairebé
sagnant dins seu que, sense esperar-s'ho, li va obrir la
jubilació que malgrat d'anys enrera suspirava amb fruisior, quan hi arribà la va rebre de cap de dent, amb poc
entussiasme perquè se n'adonà, cop en sec, que el trànsit
estava desprovist de qualsevol signe d'humanitat, o al
menys, tot i així ho considerava Bernadí perquè no tenia
lògica que un funcionari sà i condret que el vespre abans
se colgàs plé d'actituds de servei per a la feina, l'endemà, en aixecar-se del llit, fos un home inepte, cuin si
d'un buf o d'una passada de pacths li borrassin de la seva
pissarra el que hi havia escrit durant molts d'anys, o al
menys així ho demostraren els de la Gestoria oblidant-lo
per complet, com si mai hi hagués estat empleat, circumstància que, com una nafra oberta, quasi feta alhora,
encara no la tenia closa del tot malgrat el gran i benvolgut descobriment del Club, en bona part, l'havia millorada perquè l'humor que irradiava Pífol amb els seus acudits i organitzador de trulls, li aclariren, en certa manera,
el cap, així com la troballa d'un estol de companys, com
foren, Don Lluis, es Mestre d'Escola, Joan Petaca, l'avorrit de la familia, Bernat Mora, el jugador de «petanca», Don Felip de Ses Comunes i Pug, el senyor quebrat,
fins i tot, Don Andreu, el Director o president del
Club, malgrat fos sull, de rialla sistemàtica i agre de
cara, perquè entre tots, uns més i els altres menys, Ii espergiren de davant seu, la malaltia de la depressió que ja
li brullava per mor del desenfeinament desacostumat,
dels excessius i a tota hora ordenedíssims i fastigosos
acuraments de Gabriela, la seva dona, que l'impectien,
fins i tot, raonar pel seu compte, ni fer res que no Ii ha-

gués ja fet fer abans que fos necessari però Bemadí que
no fou mai apressat, ni corcuitós en fixar criteris, ni
donar passes transcendentals, encara no s'hi havia etjovat gaire a fondo però, tant la filla Margarida, com Gabr.ela, la seva dona, i adhuc els nets, se'n havien adonat
que, de poc ençà, ja no era tant grunya ni malsofrit, enc
que el comportament que Bernadí tenia al Club i a ca
seva, era diferenciat, car, el xerrumer que portava del
Club s'esvaia tot d'una en haver pujat l'escala del pis,
malgrat hi pujàs, siulant, i si tal era el seu comportament
-del qual no se n'amagava- l'explicació, per ell, era convincent i clara, tot dient que, per molt que fés i ho intenta,, la temàtica de les converses femenines era distinta
de la dels homes del que no s'empegaia dir que conversar amb una dona, prest se'l hi esgotaven els arguments i
postulats per mancar-li els coneixements adients tant per
promoure, com per seguir un col.loqui amb cap femina
que mitjanament fos del seu interès i atractiu tot i que
tant amb Gabriela, la seva dona, com amb Margarita, sa
filla, les coses importants, d'enrera, les tenien aclarides,
de les que hi entraven a la casa des d'afora, no eren
gaire rellevants, més ben dit, tot es resumia amb murmuris malsans, desgràcies i malalties, i modes en el vestir.
De debó, Bemadí preferia més bé les temàtiques dels
homes que les de les dones enc que, gairebé no fossin ni
més amples ni més profundes però estava acostumat que,
al llarg dels anys, amb els companys de la Gestoria, a
hores de lleguda, i, a les que robaven a la feina que amb
justícia els hi pagava Don Jeroni, el gestor de l'oficina,
les converses eren distintes a les que tenia que escoltar
per ca seva de forma normal entre l'esposa i la filla o de
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manera extraordinària quan hi conferien animades a fer
visita les amigues i companyes de Gabriela, perquè al
Club, els que no jugaven a cartes, de vegades, s'encoratjaven amb rabiüdes trifulques, i fins i tot, més d'un cop
lis feia pujar les sangs a les crestes, sobretot els dilluns
que els socis amb el diari en mà es barallaven com a
moixos discutint de futbol, malgrat, altres vegades, als
mateixos se'ls hi veia florir a la cara una gaubança eròtica quan parlaven de dones.
Parlar de futbol, encen la sang, de ràbia; parlar de
dones, el goig llaura dos clotets a les galtes, per regla
general, i així a Bernat Mora, quan parlava defensant el
Barça se li enrogien les orelles i se li inflaven les vèrtoles del coll, però En Neula, un obsés sexual que llegia
els diaris de cap a peus, quan sentia parlar de dones, alçava el cap del que llegia, desmontava les ulleres, i escoltava arreu, al temps que, enfonsant-se ambdues mans
dins les butxaques dels calçons, dintre, hi feia un gran i
vistable malaveig manossejant-se les parts, passant-les
de banda a banda i si la narració encetada s'endevenia
prou descriptiva i perllongada, qualque vegada, havent
escoltat suficient, se n'anava a la comuna on hi havia
sospites que es masturbava.
Parlar de dones era el tema preferit, doncs és cert i
segur que entre els vells, quan el sexe ha mancabat o és
ja inservible, la ment es sensibilitza i s'endevé més creativa i, freqüentment, del motiu, en fa una obseció, de vegades, impertinent i reiterativa molt superior i més corrossiva a la vegada burleta- a la dels homes potents i
famellers que amb els fets supleixen la fantasia.
Desiara, qualcú, un poc d'amagat, portava al Club revistes gràfiques eròtiques i, alhora, era un trull veure
com i de quina manera, uns als altres, s'atropellaven per
agafar-les, i era un goig veure la cara que posaven, uns
de plaer, i altres de pena, quan les fullajaven, ulleres posades, a poc a poc, i fulla per fulla, su-ran la claror de la
finestra, fent patir els que l'esperaven, si el posseïdor retenia la revista més de la compte perquè hi havia el perique el trànsit s'interrumpís mentre l'estaven vetlant,
morts de ganes, si durant el malaveig, i a uns moments
que no ho esperassin, d'un portal o altre, sense fer ramor
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aparesqués D. Andreu, el director o President del Club,
perquè malgrat mai no havia fet cap al.lució a aquells
tipus de lectures, mirar-li la rialla sistemàtica i la seva
cara agre, sabien que, només per la seva condició de moderador tampoc, l'autoritzaria, i, els que esperaven recrear-s'hi, no poguent-la tenir, es quedarien in albis,
amb un toc a la barra, de ganes.
Pel seu gust i complaença, Bernadí hi hauria prés part
amb aquelles xalades ja que des de sempre -sobretot de
jove- tingué vena de fameller malgrat els anys Ii havien
fet mencabar, molt a pesar seu, però encara, com tots els
homes que han espipellat dones sense mirar prim, gaudia
part damunt tot de parlar-ne, ja que li era difícil fer res
pus, plaent-li contemplar un cos femení baix tots i cada
un dels angles possibles perquè, aitals contemplacions,
reverdien velles i deleitoses batalles d'amor i luxuria, i
així, sempre que podia, sense fer-ho lleig, durant l'estiu,
s'atracava a les platges solitàries on les dones, sense cap
mirament, mostren les seves formes harmonioses i excitants de manera planera i natural on Bemadí quan tals
miratges succeien, s'omplia els ulls d'alegrança i de velles remembrances però al Club, per prudència i bon govern, era caut i remirat en remarcar aquell perfil per por
a que, qualcú, amb mal propòsit, no li retregués, públicament, l'amistançament endarrerit que tingué, durant
llar temps, amb la seva cunyada Angela perquè al Club,
qualque vegada, també hi conferia un germà d'ella, el
qual per tenir-ne lleugeres notícies d'aquell embolic,
d'estona, anava orella bufada.
Per un bon etjovament al Club, a Bemadí li mancava
aprendre a jugar a les cartes, fer rotlada amb altres socis
tot i que jugar a cartes sense interès -a siurons o a guixes- entreten la mar cosa que l'hauria distret totalment
de Gabriela, així com de la desmamada de la Gestoria,
però mai de mai, ho havia provat de jugar-hi i als seus
anys no en volia aprendre perquè al joc s'hi fan pífies i
sent ell nito i grèmola, s'hi li fessin pífies seria pitjor el
remei que la malaltia, i, hauria abandonat en porret el
Club per a tornar-se entotsolar a ca seva i fer nosa a sa
dona.

' . ...........

• •••

Golf Collection: el Golf con todo lujo de detalles.

Golf Collection en versiones GTI, GTD, GT Benefíciese de las ventajas de financiación de
Equipamiento especial de serie:
y TD.
Volkswagen Credit.
• Elevalunas eléctrico.
• Cierre centralizado.
Gama Golf desde 1.460.000 pts. (PVP reco'M • Radiocassette estéreo Blaupunkt mendado, promocion, IVA y transporte incluidos)
San Marino con 4 aitavoces y antena. Sólovalido en vehículos en stock

VOLKSWAGEN

VOS DESITJAM UNES
BONES FESTES
VEALO EN

Monserrat Moyá C.B •
Carretera Palma - Artã Km. 49 - Te155 01 25 - Manacor
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