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Segons ha informat el Secretad General del PSOE, Joan March
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L'HOSPITAL COMARCAL S'APROVARÀ AL
CONSELL DE MINISTRES DE FINALS DE MES
Els venedors hauran de traslladar-se per un període de mig any
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Lasaña Freisa 1 R.
Pizza Romana, Atun, 4 Estaciones
350 gr. Pescanova
Pizza Margarita 275 gr. Pescanova
Pizza Marinera 300 gr. Pescanova
Bases Pizza Freisa
Guisantes Bonduelle 1 kg.
Crema Montada Vivagel 500 ml.
Cigala Mediana 1 kg.
Filetes Mero 1 kg
Canelones lkg
Gamba pequeña 1 kg
Merluza rosada mediana 1 kg

CORITOS •1SING GIATI,10

OFERTAS DEL 17 AL
30 DE ABRIL DE 1992
175.178.129.298.117.324.145.192.180.92.300.189 229.79.99.-

219,116.128,271.39,156.677.989.858.247.353.1.416.-

CREMERIA
Yogur Chamburcy natural azuc., sabores
184.pack 8 u
156.Flamby huevo Chamburcy P-4

FRUTA Y VERDURA
Fresas 1 kg.
Platanos 1 kg

199.-

Chopped Porc, pavo mini El Pozo
Mortadela, Mort. Aceitunas mini
El Pozo
Salchichas 7 und. Revilla
Jamón en su jugo El Pozo 1 kg
Chorizo Cular Oro Revilla 1 kg
Queso Oreado Forlasa 1 kg.
Queso bola Holandesa Forlasa 1 kg
Queso La Cabaña 1 kg.

156.60.8ó0.995950.675.1.082.-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
434.69.243.916.169.445.333.714.-

Gel Magno 900 ml.
Bastoncitos Kiko 100 und
Toallitas Kiko 100 und
Pañol Ausonia T. Gde.30 und.
Máquina afeitar desechable II
Papel higiénico Scottex 12 und
Detergente ríquido Norit 11.
Detergente Colon 4 kg, y 2' 2 kg

BRICOLAGE Y MENAGE

BEBIDAS Y LICORES
Vino Romeral (tinto, blanco, rosado)
Vino El Baturrico 11.
Zumos Kas Fruit Bric 11.
Italian Bitter Pack-6
Lata naranja, limón, black cola
Shweppes 33 cc
Pepsi Kas 2 I.
Hierbas dulces 11.
Ron Amazonas 750 cl
Gin Larios
Cavo Dubois semi y seco
Cava Castellblanch Nubiola plata
Whisky JB 750 cl

275.226.288,127.219.129.1.190.750.478.690.490,-

CHARCUTERIA

ALIMENTACION
Cola-cao 500 grs
Bollycao Panrico 4 u
Chiquipan Panrico 475 gr.
Chocolate Dulcinea 200 gr. P-3
Flan doble Royal 130 gr.
Flan Familiar Royal 390 gr.
Patatas Oreos 200 gr.
Mejillones Miau P-3
Atún Claro Miau P-3
Mayonesa Hellmans 225 gr.
Aceite Oliva 0' 4 Unagras 11.
Fabada La Tila 500 gr.
Callos La Tila 1 r.
Garbanzos, alubias, lentejas
Taboada 1 kg
Queso porciones El Caserío 8 u

205.-

165.185-

Pintura Bruguer acrilic piscina 4 I
Barra standard normal
Bomba de pie
Juego cortinillas 90, 100, 110 cm
Cubreasiento bolas coche
Mini sumny
Ventilador con rejilla
Cafetera Zanzibar 3 tazas
Macetero laton

3.995.998.750,795,850.995.525.695.1.500.-

BAZAR
Sandwichera Philips HD 4470
Exprimidor Moulinex 300 cc
Hervidor agua 11. Moulinex
TV. Radiola 14" mando a
distancia

5.584.1.870.6,419.32.748.-

Carta als lectors

quest dies ha estat de máxima actualitat la representació de «La Passió» al Claustre dels Dominics
de Manacor. A pocs metres del Claustre s'hi troba la
sala de sessions de l'il.lustríssim Ajuntament de Manacor; una sala que s'aprofita, sovint, pel teatre; el
que fan alguns polítics pendents molt més del públic
que no dels afers polítics que els pertanyen.
La Televisió de Manacor, oferint en directe les sessions plenàries del consistori está donant un servei
de valor incalculable als ciutadans preocupats per la
cosa pública i que ara tenen la possibilitat de con-

Plenaris
i teatre
templar en directe i des de casa aquestes sessions.
Molta gent que no havia acudit mai a la Sala hi ha
entrat ara gràcies a les Cámeres de TV-M que es limiten a oferir la imatge i el so, sense cap tipus de
comentaris.
Els comentaris són els que se senten posteriorment, entre la gent que ha tengut la preocupació de
seguir els plenaris. I un dels mes freqüents, entre
d'altres, és la gran quantitat de comedia que es veu
dins la sala de sessions.
Hi ha polítics que es transformen i comencen a interpretar un paper. Són persones que pel carrer
tenen un comportament normal, un tracte normal,
però quan comencen a interpretar el seu «rol» a la
sala, es converteixen en persones desconegudes, amb
un to de veu inusual, mirant sovint cap al públic,
com si d'actors que miren les reaccions del respectable. Els quefers municipals semblen quedar en segon
pla; el primer de tot és la forma, la representació, la
imatge. En segon terme queda el fons de la qüestió.
Aquest fet, comentat per molts de ciutadans adic-

Psclna M urîcai

tes als plenaris no es pot estendre a la totalitat dels
polítics, entre altres coses perquè molts no baden
boca més que per assentir o dissentir, segons les directrius del partit corresponent. De tant en tant es
nota un toc de serietat i sentit comú en mig de la representació. I per desgràcia aquestes intervencions
són aïllades i representen una mica l'excepció. Ben
segur que el to i la forma són ben distintes a les sessions tancades de les comissions informatives. O no?

La carretera
d'Es Port
oc a poc es va acabant la reforma profunda de
la carretera d'Es Port, que més o menys segueix el
ritme previst des d'un principi. La preocupació,
l'apuntava la Conselleria d'Obres Públiques, fa
més de dos anys, quan anunciava els detalls de la
reforma: una carretera amb un traçat més ràpid permetrà una major velocitat dels vehicles i la conseqüència pot ésser mortal.
La realitat és que mentres s'han anat realitzant les
obres, amb el mal estat de la calçada, els accidents
no s'han deixat de succeir. Aquesta mateixa setmana
es llamenta la darrera mort —tant de bo que fós la
darrera!— d'un ciutadà a aquesta carretera. I la
preocupació va en augment a mesura que ens acostam al moment de la inauguració del nou traçat.
Aquí no hi cab cercar responsabilitats més que en
els comportaments individuals de cada ú. Les mesures que es puguin prendre des de les instàncies superiors estan recollides ja per la llei. Potser una
major presencia de guàrdies permeti un més elevat
respecte a la llei, però no queda més remei que
apel.lar al sentit comú i a la responsabilitat individual si no volem convertir aquesta millora en un autèntic infern d'accidents. El que seria una llàstima.
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ACTUALITAT" MUNICIPAL

No fer el que es predica

J

a hem esclovellat més de mig
abril, i quan hàgim acabat les festes pràcticament durem una tercera
part d'aquest «màgic» 1992. I això
ve a conte de què el Consell Insular de Mallorca encara no ha aprovat el seu pressupot per al present
exercici. La qual cosa no tendria la
major trascendIncia si no fos pel
fet de què la práctica totalitat dels
ajuntaments de Mallorca estan
pendents d'aquesta aprovació, per
sebre amb quins projectes poden
començar. Supós que, com en el
cas de Manacor, en tenen molts
d'ideats, però pocs de començats,
degut precisament a aquesta aliena
circumstància. I resulta curiós que
això u passi al CIM, que per no
veure com les obres que subvenciona es retrassen indefinidament,
posa com a condició per a la seva
subvenció que s'acabin dins el mateix any que es projecten. Això
está molt bé per evitar que els
Ajuntaments es quedin dormits,
però xoca amb el retràs de quatre
mesos del CIM en decidir quines
obres subvenciona i quines no.

EL CIM ESTÀ
RETRASSANT LA
REFORMA DE
L'AVINGUDA DEL
PARC, TAN
TRANSITADA COM
PLENA DE CLOTS

PRESSUPOST

Manacor, per exemple, té demanades subvencions per 16 projectes, que pujen a 517 milions de

fiSetmanari
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Tomeu Matamalas
Fológraf: Toni Forteza

pessetes. Alguns d'ells són importants, i només manca sebre amb
quins doblers del CIM es comptarà
per iniciar les obres. Aquest és el
cas, per posar només un exemple,
de l'avinguda del Parc. Aquesta
avinguda, tan transitada com plena
de clots, té pendent una gran reforma, algunes obres de les quals fins
i tot estan ja subhastades i adjudicades a Melsion Mascaró. Però no
poden començar-se degut a que hi
ha pendent d'aprovació una subvenció per dotació de serveis del
CIM, que amb el seu retràs está
perllongant l'inici de les obres. La
feina inicial més difícil ja está
feta, s'han expropiat els terrenys, i
fins i tot ja es compte amb una
subvenció del Govern Balear de
quasi 90 milions de pessetes. El
CIM és ara, per tant, el que está
retrassant l'inici d'aquesta important obra. I, curiosament, en cas de
subvencionar-la exigirá que s'acabi
abans d'any. Volen miracles.

pressupost municipal de Manacor corresponent a 1992 ja s'ha
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per Albert Sansó

començat a executar. Encara que
només es tracta d'un procés administratiu, és una bona notícia, per
quant això vol dir que a partir d'ara
es podran començar a pagar deutes
atrassats i a realitzar projectes pendents. De millores l'actual equip de
govern en té moltes de projectades,
que de dur-les a terme suposaran
un canvi considerable pel municipi.
Me crida l'atenció, però, que en
canvi n'hagi deixat aparcats alguns,
de projectes, que hi havia prevists
des de l'anterior legislatura. La reforma de Na Camel.la, per exemple, un projecte necessari que entre
discusions i discrepàncies d'estil,
ni a l'antiga ni a la moderna hi ha
manera d'embellir. L'anterior equip
de govern va aprovar un projecte,
del gust d'alguns i d'altres gens,
com és natural que passi, però
aquest equip de govern l'ha aparcat, i de moment no té res previst
de cara a arreglar el millor passeig
de la ciutat. Un altre projecte abandonat és el plano] turístic que havia
projectat Bernat Amer, de Porto
Cristo, per promocionar el municipi de Manacor. Es tractava d'un
gran plànol on es marcaven les
rutes i les excursions més interessants a fer pel municipi de Manacor, des de platges fins a mun-

IDO. ESTIMATS GERMANS, SCIIIA A SETMANA
SANTA, ÉS TEMPS DE REFLEXIO, DE
PENITENCIA I SACRIFICI.
DE REFLEXIÓ, PER DEMANAR-MOS A
NOLTROS MATEIXOS PER QUE UNA RAÇA
NOBLE 1 FORTA COM LA DELS MANACORINS
ESTA EN MANS D•AQUESTS.... EEH...
D'ACILIESTS CONSECALS...

tanyes. A més, se feia una descripció i breu explicació de les principals característiques de cada nucli
urbà del terme. Un complet plànol
enfocat a la promoció turística que
Bernat Amer tenia a punt d'imprimir quan varen arribar les eleccions, i del que l'actual equip de
Govern, per mi erròniament, no ha
fet cas.

EN EL SEU ESTAT I

ES CLAUSTRE

PARLANT DE
TANCAR-LO, AMB EL
CLAUSTRE SEMBLA
MÉS QUE TENGUEM

UN PROBLEMA QUE
NO UNA JOIA

n altre projecte inexplicablement pendent. Un hcrmós recinte
que amb l'espectacle de la Passió
ha demostrat les possibilitats que
ofereix com a escenari de vetllades
musicals o dramàtiques. Caldria tallar els tarongers, que no hi peguen
a un Claustre, i acabar d'una vegada la reforma iniciada ja ningú sap
quan. Després només faltaria sebre
aprofitar-lo, destinant-lo a actes
minoritaris, que sense espenyar
gens l'entorn II donassen un profit.
Ara, en canvi, de la forma en que
es troba i parlant de tancar-lo o no,
sembla més que tenim un problema
que no una joia.

DE PENITENCIA, PERQUE PER AQUEST
PECAT D'HAVER-LOS DEIXAT COMANDAR,
HEM DE PATIR LES CONSEOCIÉNCIES, DES
DE L'URBANISME CONCERTAT A LA A LA
SED PER MOR DELS CAMPS DE GOLF QUE
ES BELIN TOTA L'AIGUA 1A L'EXTERMINI
SISTEMAT1C, PROGRESSIU I INEXORABLE
DE TOTA PLAÇA p'APARCAMENT A MENYS
D'UN DIA DE CAMI DEL CENTRE URBÁ...

I DE SACRIFICI, PERQUÈ N'HA DIT
tIONSENYOR EN SOMNIS QUE L'UNIC CAld
QUE ENS QUEDA ÉS R ENUNCIAR A LES
PANADES PER PURGAR ELS NOSTRES
PECATSIII

El pressupost global de la reforma ascendeix a 367 milions

El Govern subvencionará amb 90 milions
les obres del Passeig Ferrocarril
El Consell del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears aprovà el passat dijous, 9 d'abril, l'expedient de modificació del
conveni suscrit en data 22 de març
de 1992 i referent a l'execució de la
modificació de preus del projecte
d'obres i dotació de l'Avinguda del
Parc i Passeig Ferrocarril. Segons
reflexe un comunicat remés a
aquesta redacció, el Govern subvencionará aquestes obres fins a
un màxim de 90 milions de pessetes que es destinaran a les obres
que es refereixen pròpiament a la
calçada. Per la seva banda l'Ajuntament haurà de sufragar les quantitats corresponents per a la construcció de les voraries, zones ajardinades i adornaments en general
sobre un pressupost global que
puja a 367 milions de pessetes.

Reforma
Les obres de reforma de l'Avinguda del Parc i el Passeig Ferrocarril
on s'inclouen la plaça Madrid i Ebanista, consisteixen bàsicament amb
la pavimentació i dotació d'aquestes vies amb la infraestructura necesària com la conducció d'aigua
potable, residuals i pluvials, així
com serveis d'alumbrament públic.
Aquestes obres es duran a terme
en dues fases. Una primera des de
la carretera de Porto Cristo fins a la
plaça Madrid amb un pressupost de
149 milions de pessetes i una segona fase fins a la plaga Ebanista
amb un cost de 218 milions.
Cada una d'aquestes fases es
subdividirá en tres etapes. En primer lloc es realitzaren les tasques
de pavimentació i vorada, dotació
de serveis i instal.lació de conduccions d'aigues i la tercera, amb la
construcció de les voraries i alumbrat.

Actualltzació del pressupost
cl

El projecte de la reforma ja fou
aprovat a l'any 1988, però els diversos problemes surgits amb els ex-

La subvenció del Govern Balear es destinará a les obres de la calçada mentres
l'Ajuntament es farà càrrec de les voraries, zones ajardinades adornaments en
generaL

Per a 1992 l'Ajuntament ha aprovat un partida de 86 milions que s'incrementaran
amb els 40 del Govern Balear, essent el pressupost de la primera fase de 149
milions.

pedients d'expropiació han retrassat el començament de les obres.
També es feu necessari l'actualització del pressupost degut a l'aument
dels costs. Per al Passeig Ferrocarril l'Ajuntament de Manacor aprovà
per a 1992 una partida de 86 milions de pessetes que s'incrementa-

ran en 40 més del Govern Balear.
Així i tot l'equip de govern pretén
incloure la dotació de serveis dintre
del Pla d'Obres del Consell Insular
de Mallorca perquè el subvencioni
amb un cinquanta per cent.
Antònia Llodrá
Fotos: Antoni Blau

CARRER MAJOR,
MANACOR

Antoni Pasqual Martí va esser únic interessat

Concedides totes les platges de Manacor
per aprop de 17 milions de pessetes
A. Sansó.- Antoni Pasqual Martí
ha obtingut la concessió de l'explotació de totes les platges turístiques
del terme municipal de Manacor. EH
va ser l'únic que va presentar una
oferta a la subhasta que va tenir
lloc a La Sala de l'Ajuntament el
passat dilluns. L'oferta de l'Ajuntament incloïa a totes les platges del
terme que poden esser comercialitzades amb hamaques i ombrel.les:
s'Illot, Porto Cristo, Cala Mendia,
Anguila, Romántica, Antena, Domingos, Tropicana i Murada. Per
aquestes nou platges, Antoni Pasqual va presentar una oferta de
16.800.000 pessetes, i al no haver
cap altra oferta, se li va adjudicar a
ell l'explotació per aquest any.
En el plec de condicions per presentar-se a la subhasta, l'Ajuntament exigia a l'empresa una expe-

totes aquestes condicions, donat

que ja fa més de sis anys que es
dedica a l'explotació i manteniment
de platges. La major part de les de
Manacor ja fa uns anys que estan
al seu càrrec. Respecte al seu servei, associacions de veïns i propietaris s'han manifestat satisfets, a
través de les respectives caaes que
ara conformen el seu «currículum».
L'Ajuntament de Manacor a principis d'any es va plantejar subhastar les platges una per una, però els
veïns de les zones costaneres es
mostraren disconformes, per quan
això podria haver creat un perjudici
per aquelles zones les platges de
les quals no són tant rentables econòmicament. Això podria haver provocat que ningú es volgués fer cárrec del manteniment de les platges
menys rentables.

riència mínima de tres anys i comptar amb la maquinària necessària
per netejar les platges, fins i tot les
cales verges del terme que no entren en el bloc d'explotació comercial. Antoni Pasqual complia amb

Viajes ANKA1RE

«CUENTE CON
NOSOTROS»

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

PUENTE 1° MAYO
GALICIA AL COMPLETO 30.04 al 03.05
39.000 PTS.
Media pensión
TOULOUSE - SUR FRANCIA 30.04 al 03.05
33.800 PTS.
Media Pensión
AMSTERDAM - FERIA FLORIADE
76.800 PTS.
30.04 al 04.05
ANDORRA 30.04 al 03.05.
28.300 PTS.
Media Pensión
43.900 PTS.
PARIS 30.04 AL 03.05
EXPO-92 SEVILLA. 01 AL 03 Mayo. Salida en
49.900 PTS.
grupo + todos los traslados sólo por
69.500
PTS.
al
04.05
30.04
SUIZA
59.600
PTS.
TUNEZ 30.04 al 01.05
ANDORRA Y FORMULA 1, 30.04 al 03.05
28.500 PTS
Media pensión desde
21.500 PTS.
Niños
SOLO GRAN PREMIO FORMULA 1 del 2 al 3.05
6.900 PTS.
Avión o barco + traslados
4.350 PTS.
Niños

Los precios más baratos para la EXPO. Salidas diarias.
Hoteles céntricos super baratos (ofertas)
Salidas en e ruso. PIDA SU FOLLETO

ABRIL A OCTUBRE
Vuelos Charter diarios directos
DUSSELDORF - HAMBURGO - MUNICH - LEIPZIG DRESDEN - COLONIA - BERLIN - FRANKFURT

25.620 pts.
(Ida y vuelta)
Niños: 50 % descuento
Babys: 90 % descuento
(Tambien FRANCIA)

NOTA IMPORTANTE: Hasta un 49 % de descuento en todos los vuelos de Iberia a cualquier destino y para las
travesías en barco un 50 % descuento o bien 2 x 1. Viajan dos, paga uno. Todo ésto sin contar el 25 cX. de descuento
por ser residente.

S' está preparant tota la documentació necessária

El projecte de l'Hospital s'aprovarà aquest
mes al Consell de Ministres
(M. Ferrer) Des de que el passat
mes de desembre, concretament el
dia 12, de l'any passat es varen
posar en marxa les obres de la fase
prèvia, les coses no han anat
massa aviat i les obres es duen a
terme d'una forma molt lenta.
Les darreres notícies arribades a
aquesta redacció apunten que dins
aquest mes d'abril el projecte de
l'Hospital Comarcal será aprovat en
el Consell de Ministres que es farà
després de les festes de Pasqua.
En aquests moments s'està preparant tota la documentació necessària que es troba en mans dels subsecretaris els quals estan realitzan
els darrers tràmits pertinents per tal
que es pugui aprovar. Segons ha
informat Joan March, Secretari General del FSB-PSOE «des del Ministeri m'han assegurat que s'aprovarà dins aquest mes d'abril».

Segons Joan March, Secretari General
del FSEI-PSOE ‹ el projecte s'aprovarà
al Consell de Ministres d'aquest mes
d'abril».
,

Las obras se prevé que finalicen a principios de junio

Se construirá una rotonda para facilitar la
entrada de los vehículos en Manacor
(M.A.Llodrá).- Dentro de unas
semanas se iniciaran las obras para
la construcción de una rotonda
justo en la entrada de Manacor y en
la carretera que conduce hacia la
localidad de Porto Cristo. Dicha
construcción ha sido prácticamente
una decisión de última hora pués
no estaba reflejada en el proyecto
realizado para las mejoras que se
llevan a cabo actualmente, en la
mencionada carretera, según informaron responsables de la empresa
encargada «Melchor Mascaró S.A.»
Una rotonda facilitará por tanto la
entrada y salida de los vehículos en
ambas localidades, preveniendo del
peligro de circular a excesivas velocidades dentro del casco urbano.
Su ubicación se ha previsto prácticamente ya dentro de la curva para
facilitar la entrada o salida hacia las
instalaciones deportivas en institu-
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tos o en tal caso para seguir hacia
el centro de la ciudad.
Por lo que concierne al resto de
las obras que en estos momentos
se están llevando a cabo, se prevé
para la próxima semana que se
cubra con una primera capa los tramos que hasta el momento se han

ido trabajando para dejar los doce
quilómetros prácticamente arreglados. Por su parte la segunda y ya
definitiva capa de asfalto ha sido
programada para la última semana
de mayo o primera de junio, fecha
que podrian darse por terminadas
las mejoras en dicha carretera.

Basat en la prevenció, l'assistència i la reinserció de toxicomans.

Les Noves Generacions del Partit Popular
presenten un Pla municipal sobre la droga
Al local del Partit Popular es va
dur a terme el passat dilluns una
roda de premsa organitzada per les
Novas Generacions per parlar
sobre el tema de la droga; a l'acta
estaren presents Jaume Mesquida i
José Antonio Argiz que foren els
encarregats d'explicar la nova proposta creada per les Noves Generacions per tal de lluitar contra el
consum de droga a Manacor.
En primer terme es va llegir l'ideari d'aquesta campanya en el
que s'explica que actualment s'ha
generalitzat un símptoma d'impotència que ha cristalitzat amb la
reacció popular contra la droga, fruit
de la cultura de la resignació impartida pel socialisme i que ha consistit
en fer creure que es inevitable conviure amb l'atur, amb la inseguretat
ciutadana, etc. Per altra banda, el
comunicat destaca que en els darrers vuit anys han mort més de
dotze mil persones al país a conseqüència de la droga, però el que resulta més preocupant és que
aquesta xifra fa amb augment. Espanya és l'únic país, juntament amb
Holanda on está legalitzat el consum de drogues tant en públic com
en privat.

Proposta de Pla Municipal
sobre la droga
Parlant concretament de Manacor, Argiz va criticar l'actitud deis
socialistas i especialment la de l'an-

El I

Les NN. GG. del Partit Popular, representats per Juame Mes quida i José Antonio
Argíz explicaren el Pla Municipal sobre la droga.

tenor delegat de policia, Marc Juaneda que critica al Partit Popular
pel cost que suposa la vigilancia de
la Policia Local al Serralt, quan amb
aquesta acció s'ha aconseguit que
famílies senceres haguin tornat a
Son Banya per aquesta vigilancia;
Argiz afirma que Juaneda no va fer
res en concret i que actualment critica una mesura recolçada totalment per les Novas Generacions.

posta de Pla Municipal contra la
droga que s'ha de fonamentar en
un doble aspecte: la coordinació
entre el Pla nacional sobre drogues
de l'Administració Central, Pla Regional sobre drogues de la Comunitat Autónoma i Pla Municipal contra
la droga; aquesta atuació municipal
es basaria en tres pilars fonamentals, la prevenció-formació, l'assistència i la reinserció de toxicomans.

Finalment es va presentar la pro-

M Magdalena Ferrer.

RESTAURANTE

theA
PORTO CRISTO NOVO - Tel!. 82 14 21 - MALLORCA

NUEVA DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
Abierto todos los días, excepto lunes por la noche

Els venedors hauran de traslladar-se per un període de mig any

Sanitat exposarà la próxima setmana el
projecte de reforma de «Sa Plaça»
L'Ajuntament de Manacor ja ha rebut el projecte de reforma de la plaga de «Ses Verdures». El delegat de Sanitat ha manifestat que a
partir de la setmana que ve el projecte quedará exposat al públic a les oficines de l'AjuntaA. Sansó El Col.legi Oficial d'Arquitectes de les Balears ha entregat
ja a l'Ajuntament de Manacor el
projecte de reforma de la plaga da bastiments. El projecte estava acabat des de feia més de tres mesos,
però l'Ajuntament no podia disposar
dels dos milions de pessetes que
costava i que havia de pagar per tal
de que el Col.legi l'entregás, degut
a que no tenia aprovat el pressupost municipal corresponent a
aquest any. Una vegada, però, el
pressupost d'aquest any ja es va
poder començar a executar, el passat divendres dia 3 d'abril la comissió de govern va aprovar pagar el
cost del projecte, que el passat diIluns dia 13 arribava a l'Ajuntament
de Manacor.
Exposició
Ara, el delegat de Sanitat i promotor d'aquest nou projecte de reforma de la plaça de «Ses Verdures», Josep Huertas, ha assegurat

ment. Josep Huertas també té la intenció de
reunir els venedors per demanar-lis quan consideren més convenient que es duguin a
terme les obres, ja que tendrán una durada
mínima de mig any.
bar a un acord sobre quan és millor
començar les obres, ja que tendran
una durada mínima de mig any. Durant aquest periode de temps, els
venedors hauran de traslladar-se a
la Rambla del Rei En Jaume, nom
que es dóna al nou passeig que
parteix des de la plaça Ramon Llull
i transcorre sobre el !lit del torrent
de Sa Cabana.

Tancada
La principal característica d'a-

que a partir de la setmana que ve el
projecte quedará exposat a les dependències de l'Ajuntament, perqué
tothom interessat pugui anar a veure'l. Per altra banda, el delegat de
Sanitat intentará reunir també als
venedors de «Sa Plaça», per arri-

quest projecte, que té un cost de 66
milions de pessetes, és que el recinte de la plaça on es venen els
productes d'aliments quedará tancada durant les nits, gràcies a unes
barreres de ferro. L'edifici constará
d'una sèrie d'arcades, a cada una
de les quals hi haurá barreres. El
recinte tendrá 43 llocs de venda,
amb electricitat i aigua, que podran
servir tant des de davant com per
darrera. Els venedors no hauran de
pagar res per aquesta reforma.

Els treballadors dels hotels de la zona de LLevant la secunden

Vaga al sector d'hosteleria
(M. Ferrer) Els Sindicats CC.00 i
UGT han convocat la vaga que es
dur a terme aquest dijous i divendres al sector de l'hosteleria., per
demanar la derogació de les ordenances laborals que són de l'any
1944 i una negociació abans de la
firma de l'acord marc. Segons ha
informat el representant de Comissions Obreres, José Lopez a
aquesta redacció, «si els empresaris són conseqüents veuran que

s'ha d'aconseguir un acord marc en
ves de seguir amb les ordenances»; per altra banda, Lopez també
ha destacat que fa tres anys que
s'estan duent a terme aquestes negociacions, a les qual se demana
que no es firmi l'acord abans de dur
endavant unes negociacions prévies.
Aquests dies s'han fet assamblees diáries a distints hotels de la

zona de Cala Millor i els treballadors estan totalment concienciats
del que volen. Definitivament els
hotels oberts que secunden aquesta vaga a Cala Millor són: Borneo,
Sumba, Flamenco, Playa, Bahía del

Este, Osiris, Levante i Levante
Parc; per altra banda també un grapat d'hotels de Cala Ratjada secunden aquesta vaga com són s'Entrador, Son Moll, S'Aguait i Lago.

Protagoriistes

Gabriel Barceló,
Director de l'Escola
Municipal de Mallorquí,
que ha estat un dels
organitzadors de
l'Exposició homenatge
a Jaume Vidal i Alcover
que s'inaugurará dia 23
a «La Caixa».

Gaspar Forteza,
President del C.D.
Manacor que passarà a
formar part de la nova

Junta Directiva de la
Federació Balear de
Futbol, presidida per
Toni Borràs.

Joan Febrer, Delegat
d'Agricultura de
l'Ajuntament manacorí

que está organitzant la
I Fira Agrícola i
Ramadera que es
celebrará dintre del
programa de Fires i
Festes.

Mateu Cortes,
Responsable del
torneig de bàsquet
escolar, juntament En
Pere Serra i que han
aconseguit una
espléndida participació,
en col.laboració dels
col.legis de Manacor.
Així mateix ja preparen
per a principis de maig
un nou torneig femení i
masculí.

CONSTRUCCIONES

V

CI Amargura, 3
Tel. 84 45 90
MANACOR

CABRERA
SAN GREGORIO

* Todo tipo de trabajos de albañilería
* Somos especialistas en estructuras de hormigón
armado, metálicas y en acabados de primera calidad

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Disponemos de pisos en las condiciones que lo desee y en toda la Comarca.
:

n••••

CO

RLEI

Hi ha un fet que crea una mica de
inseguretat popular al observar que
els responsables municipals de la
localitat no saben com escriure un
nom molt, però molt mallorquí i que
a més, ho col.loquen com a cartell
d'orientació a un dels carrers de
Manacor. Ens referim com molts ja
sabreu al carrer Sebastià Rubí, que
al pareixer segons ells, s'escriu
Sebestiá... Si ben be és cert que
tothom té dret a errades d'ortografia
cerqué tots som humans, creim que
els encarregats haurien d'haver
consultat abans, com és l'ús correcte. Més que res per no donar l'afecte d'incultura als veins de la comarca i per no embullar a la gent, donat
que un respetuós nombre de persones ja es demanen com es deu escriure perquè fa molt de temps que
s'ha instal.lat aquest cartell i ningú
ho ha rectifitat.

Errada ortográfica als
cartells orientatius

Cif SEBE T A RUB1

Foto: Antoni Blau

GABINET D'ESTÉTICA
i PERRUQUERIA

PRESENTA

Diumenge dia 26 d'abril
A les 20 hores

DESFILADA DE MAQUILLATGES
•
1
PENTINATS DE FANTASIA
Organitzat per MARIBEL TERRADES

Lloc: BAR ROMA

Via Majórica, 36. MANACOR

Cartes al Director

Por un Servicio de
Urgencias en Porto Cristo
Estimado Director: Es la primera vez
que me dirijo a su revista, sin embargo
creo que da oportunidades a sus lecto-

res. Es pues por este motivo que me
gustaría hacer llegar a los lectores mi
opinión y la de muchos que no hablan
por el que dirán, sobre que tengamos
un Servicio de Urgencias en Porto Cristo ya que únicamente lo tenemos hasta
las cinco de la tarde sábados y domin-

• SERVIGNI
Abrillanta

larga duración

• Impermeabilizado incoloro y natural
• Emulsiones acrílicos blandas o duras
• Limpieza y conservación con productos de
alta calidad

PASEO MARITIMQ 64• CALA BONA

TEL. 55 54 67

C/CAPITAN CORTES, 1 Y 3- MANACOR

gos no incluidos inclusive para hacer
una receta en sábado por la tarde, entonces debemos dirigirnos a Manacor
cosa que creo está muy bien para la
gente de allí. Sin embargo aquí con
4.000 habitantes que somos y con una
Casa del Mar como la que tenemos
para consultas médicas y Centro de la
Tercera Edad creo que deberían dimatizar las aulas que no utilizan, primero de
todo para esta gente, de la Tercera
Edad que muchos viven solos y a
veces no tienen tiempo de avisar a
nadie pues a veces la vida se va en
unos minutos, cuántas veces hemos
oido ¡si la ambulancia hubiera llegado
uno o dos minutos antes! ¿Cuántas?
¡Pues no señores con cinco médicos
que hay en Porto Cristo y con la gente
que ha estudiado ocho y nueve años
medicina que no tienen trabajo, no son
capaces de poner un SERVICIO DE
URGENCIAS. Y para la gente que crea
que somos pocas personas en Porto
Cristo me trae sin cuidado somos personas y en verano más. Sin ir más
lejos el otro día en Manacor a una persona le dió un ataque epiléctico y tuvieron que optar por llevarlo con un coche
ya que la ambulancia nos llegó, eso en
Manacor, ¿qué hacemos en un caso
así en Porto Cristo? Qué lo diga quién
lo sepa.
Y no piensen que debe ser así porque entonces un cocinero, chófer, camarero, tendrá el día libre que tiene lo
llaman para trabajar y no quiere acudir,
la gente ni va de un lugar a otro, ni
comen, ni compran. Y creo que igualmente que se da el caso que haya un
accidente y el médico deje a los pacientes en la consulta media o una hora, o
para ir a desayunar, pues igualmente
se pueden turnar por la noche para
asistir a «sus pacientes» que si lo son
de día lo son de noche».
«SOMOS PERSONAS Y SOMOS
UN PUEBLO y nos duele la LENGUA
de tanto mordérnosla.
P.D.: Quién quiera firmar a favor de
un Servicio de Urgencias ya sean de
Manacor, Son Carrió, Son Servera,
Porto Cristo, Cala Millor, etc., pueden
acudir a Can Nofre, Estanco C/ Mayor,
Bar Can Martí, Blanc y Negre.
Una vez tengamos las firmas por lo
menos intentaremos hacer algo y si no
lo conseguimos lo habremos intentado.
Y si lo conseguimos habremos logrado
una necesidad no un capricho.
Gracias.

P.P.S.H.

El temps ha permés fins aleshores que es celebrassin totes les processos

Concurrida participació a les primeres
processos de Setmana Santa
(M.A.LLodrá).- Diumenge passat
la barriada de Crist Rei fou novament escenari de la primera processó que es celebra per aquestes festes de Setmana Santa i que s'aliarguen fins al proper diumenge, festivitat de Pasqua de Resurrecció,
amb «L'Encontre» que es durà a
terme a Sa Bassa. Al dilluns per
altra banda cal destacar que es
dugué a terme la mateixa
cel.lebració a la barriada de Sta Catalina i els Creuers. el dimarts a
Fartáritx i ahir dimecres, a Sa Torre
si es que el temps ho va permetre
com a les restants. Totes elles contaren amb una excel.lent participació tan pel que es refereix a gent
vestida de campinorat com a públic
assistent.
Així i tot les processos que reunineixen més participació i públic són
les del Dijous i Divendres Sant. En
aquestes s'hi concentren les déu
cofradies de Manacor el que suposa una desfilada d'unes mil persones, totes elles portant el respectiu
pas. Amb tots ells s'hi ha d'afagir la
col.laboració de les bandes de cornetes i tambors de Manacor i la de
la Banda Municipal de Música,
donat que diariament acompanyen
als campinorats. Una de les novetats d'aquest any en quan fa referencia a la processó del divendres,
és que la Cofradia de Crist Rei presentará el pas vivent, al contrari de
com ho feien als altres anys que

Al dilluns la processó es celebrà a la barriada de Sta Catalina i Els Creuers.

portaven les tres creus, simbolitzant
la mort de Jesucrist. Amb aquest
dia, els protagonistes que componen el pas de Crist Rei hauran representant en tres cops el seguiment de l'evangeli en temps de
Pasqua. Un gran afer que encertadament es admirat per un nombrós
públic, com ho demostrà a la processó del diumenge, on molts hi assistiren prácticament pel pes.

Horari de les processons
Manquen només les dues processons més solemnes que, com

INSTALACIONES ELECTRICAS

Tels. 82 15 91 -821627

deiem abans, reuneixen a les déu
cofradies de Manacor. Aquestes es
refereixen a la d'avui, Dijous Sant i
a la de demà Divendres Sant. Ambdues sortiran a les déu del vespre
amb el següent itinerari: Rector
Rubí, Amargura, Amistat, Joan Lliteras, Sa Bassa, Alexandre Rosselló, Joan Segura, Jaume Domenge,
Olesa, PI.Cos i Rector Rubí.
Per acabar al diumenge, festivitat
de Pasqua de Ressurecció es durà
a terme el popular «Encontre» a
partir de les 1045 hores del matí a
Sa Bassa.

Fotos: Antoni Blau
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CALEFACC1ON POR TARIFA NOCTURNA
AIRE ACONDICIONADO - ALARMAS
(ESTUDIO DE COSTES Y CONSUMO ANUAL)

INSTALACIONES EN GENERAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACION

Sión Mascaró dirigint l'elaboració de
robiols. Els nins i nines fan la feina

En Sión Mascaró
dirigeix una
jornada
Gastronómica pedagógica
pels escolars
-

HIPER MADER A
Una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar, donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
de maravilla, económico y super fácil.
•Kits para montar
muebles, estanterlas,
repisas,etc.
•Palos para cortinas.
•Persianas
mallorquinas.
•TapaJuntas.
*Peldaños.
•Balústres
•Zócalos.
*Vigas para techos.
•Cantoneras.
*Listones
*Paneles para forrar
paredes.
*Madera para
forrar columnas.
*Tarimas flotantes y
parquet.
*Taburetes.
*Mesas.
z
*Puertas.
•Herramientas.

ABIERTO
YA!

IVIONSIOCOD SA

MANACOR
"•

Y todas las existencias
del mercado en material
de bricolaje de madera.
E Tenemos practicamente de todo lo que necesitas.
Ven a BRICOLAR y lo comprobarás.
Cl>
1

•

BRICOLAR

H I l' E fi MADE fi A
Ficay ego" tameme- rwspocierrca
poro sor LOrl nricarsercits

1 e:ren

)C
1
-hrm. - 15 a 20 hrs.
Satmclos cks 913 Vera.

"..PASEO FERROCARRIL 5/N FRENTE COLEGIO LA SALLE. TEL. 551250 • MANACOR

El popular cuiner i gastrònom En
Sión Mascaró va ser protagonista,
fa una setmana, d'una jornada d'iniciació a la gastronomia popular per
als al.lots i nines del col.legi de St.
Francesc. Se tractava de dur a
terme un experiment senzill, però
complicat si no es té un gran domini
del tema: Que els alumnes, d'entre

nou i deu anys, fossin protagonistes
de l'elaboració del seu propi men-

jar.
Varen anar a una casa de foravila (per disposar d'espai i Ilum) i se
va organitzar el dinar, que consistia
a fer un aguiat de pilotes i robiols
de postres. Una i altre menjua són
tradicionals i populars de Mallorca
al mateix temps que s'explicava
quins eren i d'on venien els ingredients, eren els propis alumnes qui
cuidaven de fer les pilotes i els robiols.
Una sessió teórica-práctica. Sobretot práctica perquè alió que no
és habitual és que, als nins i nines,
seis permeti posar-hi les mans.
Aquest dia els infants foren els
únics protagonistes i s'ha de dir que
qui més qui manco se'n va fer un
Ilepadits amb el seu mejar. Pilotes
no en quedaren i els robiols que sobraren seis en dugueren a ca seva
cerqué els pares, un poc incrèduls,
comprovassin fins on pot arribar un
nin o nina... dirigit pe'n Sión.

De moment es desconeix el pressupost que s' hi destinará

La delegació d'Esports estudia acondicionar
la piscina ubicada al Parc Municipal
(M.A.LLodrá).- El deteriorament
que en aquets darrers anys s'ha
anat produït a la piscina municipal
de Manacor ha posat de manifest al
delegat d'Esports, Rafel Sureda, qui
actualment ja está estudiant una
millora per la mencionada instal.lació esportiva. Encara que de
moment es desconesqui el pressupost que s'hi destinará per a la seva
millora, Sureda afirmá a aquesta redacció que «estudiam la possibilitat
d'arreglar tan l'interior com exterior
de les dues piscines (cuberta i descuberta) que ho podria fer el personal de la brigada municipal, o en tot
cas, si es fa necessari enrajolar-les
de nou».
Les obres podrien començar-se
abans o després de l'estiu segons
la conclusió a la que s'arribi i a les
necessitats de la mateixa. Així ma-

teix es destinaria una petita inversió
per arreglar les voraries i altres
afers que han provocat problemes
en aquets darrers mesos.
Perill
Un dels princicipals problemes
que provoquen un perill consideratiu és el deteriorament de les rajoles, principalment de la piscina exterior. Aquest fet pot du a que qualque nin o nina es faci un tall en

temps que l'utilitza, pel que es fa
necessari la seva reforma.
A l'estudi que actualment es du a
terme es mirará si convé més enrajolar de nou o si simplement, bastará amb tapar les juntes i rajoles que
s'han alçat en aquets darrers anys.
En cas de que no fos urgent la millora a la piscina exterior s'esperaria
després de l'estiu per arreglar la coberta.
Foto: Antoni Blau
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VlajeS 117allaCCZ , s. a..
AVDA. DES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS
OFERTAS ABRIL y MAYO
79.900 pts.
CUBA
EGIPTO 78.500 pts.
con crucero 4 noches... 93.200 pts.
CIRCUITO ITALIA 75.000 pts.
MADEIRA

39.000 pts.

THAILANDIA

85.900 pts.

BRASIL

75.900 pts.

CANCUN

69.900 pts.

SANTO DOMINGO

81.900 pts.

VIAJES IDEALES PARA LUNA DE MIEL.
REGALO GARANTIZADO Y ATENCIONES ESPECIALES A LA LLEGADA

La Consellera de Cultura, Ma Antònia Munar afirmà que s'havia d'aconseguir una
societat més igualitària

«La dona avui i demà» tema de debat a
Televisió Manacor
El passat divendres la televisió
Manacor va dur a terme un intens
debat sobre el tema de «La dona
avui i derná» organitzat per l'Assemblea de dones de Manacor.
A aquest debat que fou moderat
per l'advocada Maria Duran varen
assistir les següents ponents: Francesca Bassa, diputada al Parlament
Balear pel PSOE, Catalina Sureda,
Regidora de la coalició PP-UM i regidora de l'Ajuntament de Manacor,
M Antònia Vadell, Regidora del
PSM a l'Ajuntament, Montse Ferrer,
Directora Comercial de Joies i Perles Majórica, Aina Gomila, Presidenta de dones de PIMEN i Carme
Fuster, pintora i procuradora de Tribunal al Partit Judicial de Manacor.
Al no poder assistir al mateix la
Consellera de Cultura, Ma Antònia
Munar se li va fer una entrevista
hores abans, a la qual va destacar
la importància de la dona dins la societat actual afirmant que s'ha d'aconseguir una societat més igualitària ja que les dones desitgen fer
una feina estable i remunerada; per
altra banda també destacà que és
una ferme partidària de que les
dones entrin a tots els estaments i
que tenguin total llibertat per poder
escollir.

Educació ¡guantada
mateixes possibilitats
Totes les dones que varen pren-

Un hora abans
del debat, la
Consellera de
Cultura fou
entrevistada per
Maria Duran.

Moment del debat sobre

dona avui i demà» a la Televisió Manacor.

dre part al debat varen estar d'acord en qué el més important per la
dona és aconseguir una educació
igualitària que possibilitarà a les
dones de demá el poder tenir les
mateixes condicions i possibilitats a
l'hora d'escollir la feina.
Cal resaltar l'interès que va tenir

aquest col.loqui debat de la televisió Manacor per moltes de persones que al llarg del mateix realitzaren distintes preguntes sobre
aquest tema a les ponents.

M• Magdalena Ferrer.

The ranguage Shop
ESCOLA D'IDIOMES

HORARI

ANGLÈS

DEMATINS I CAPVESPRES

ALEMANY
LLATÍ

C/ OLESA, 12
TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.

SU FIAT
"LLAVE EN MANO"

FIAT TIPO
1,4 CL.

FIAT TIPO
1,4 y 1,6-S

78 CV.

1,4 (78 CV.)
1,6 (86 CV.)

• Econometro
• Limpia trasero
• Retrovisores con mando
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete

1.387.000 pts.

• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Check control y
cuentarrevoluciones
• Volante graduable
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete

1,4-S: 1.516.000 pts.
1,6-S: 1.612.000 pts.

FIAT TIPO
1,8 SX i.e.
lo CV.
• Inyección electrónica
• Llantas aluminio
• Servo-dirección
• Faros antiniebla
• Check control
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable
• Radio-Cassete

1,8 SX: 1.859.000 pts.
1,6 SX: 1.714.000 pts.
1,4 SX: 1.612.000 pts.

Válido para vehículos en stock
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de gestoría. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
, incluyen todo menos sorpresas.

LLAVE
EN
MANO

FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA

Autoventa

Manacor, sA
CONCESIONARIO

Atir

POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR

Ventas
84 34 00
Recambios y taller 84 37 61

Músic professional i cuiner vocacional

JOAN BIBILONI
Amb davantal de feina
Su arran dels quaranta anys, Joan Bibiloni és un
dels músics més importants del moment, tant per
la seva tasca de creació, interpretació o producció.
Poca cosa es fa avui a Mallorca que no passi pel

seu sedag. De música es pot parlar amb en «Bibi»
durant hores i no acabes mai. El que no sabíem és
que fós un excel.lent cuiner. I ho és. Els clients del
Rei de Tonga ho poden certificar.

Trobam En Joan amb el davantal
de feina «en su salsa»; talla pebres
i cebes amb una rapidesa i una seguretat dignes d'un professional experimentat. Al Rei de Tonga, la cafeteria del carrer Francesc Gemila,
cada cap de setmana prepara algun
plat especial. Aquesta setmana l'escometem mentres prepara un exquisit «ceviche» peruà... Malgrat
això, començam parlant de música.

-Quina és la teva activitat musical a aquests moments?
-Quasi sempre treballant temes
que són produccions de tercers, a
un estudi nostre, intentant registrar
el millor so. Estic preparant un nou
segell discogràfic i component múcisa per pel.lícules. Aquesta feina
representa el 70 per cent de la
meya activitat; l'altre 30 el me dedic
a mi; per jo i pensant en jo. I tenc
un disc a punt d'explotar.
-Dirigit cap a quin públic?
-Cap a mi mateix i el meu entorn,
fent la música que a mi m'agrada.
-Com és la teva tasca de productor discogràfic?
-És mal d'explicar. Sense ser el
pare de la idea et converteixes en
pare, mare, germà i cosí.... ajud a
arrenjar... és una tasca molt difícil,
però molt guapa, és un patir agradable. Al final, el productor és el
que millor coneix un disc.
-Has desistit de fer actuacions
en directe o tens algun projecte?
-Mai no he desistit; m'agrada no
perquè la gent escolti el que un fa,
sinó per estar en contacte amb la
gent; un contacte molt diferent al
d'un estudi discogràfic. Jo he estat
sempre un pioner en moltes coses i
ho estic pagant. Jo no vull pujar a
un escenari a qualsevol preu, vull

sentir molt bé la música. Un disc el
puc fer totsol, però per fer música
en directe necessit bons músics,
perquè som molt exigent. I això
costa molts de doblers.
-Perquè, haguent tengut tantes
oportunitats de sortir de Mallorca

t'has quedat, en detriment dé la
teva carrera musical?
-He sortit molt, però màxim he
aconseguit estar a fora sis mesos.
Quan fa un mes que som a fora
m'enyor, qué hi puc fer? Ara només
surt per la feina que tenc; estic molt

montatge que condiciona que la
gent conegui o no el disc.

-Es poden guanyar doblers fent
de músic a Mallorca?
-Només a Mallorca és molt difícil.
-Estás treballant en composicions musicals per a TV o
pel.lícules de cine?
-És un dels treballs més freqüents dels darrers temps. He fet la
música de «Silencio roto», «Los trabajos y los días», «Las Cuevas de
Altamira», «Viaje en el tiempo»,

bé entre Ciutat, tramontana i Manacor. Com a músic he tengut sort: sé
que m'aprecien fóra d'aquí. Però
viure a Mallorca és un luxe i si no
fós mallorquí crec que també viuria
aquí.

-Perquè tants pocs músics mallorquins arriben a tenir projecció
autènticament nacional? Per
qüestions geogràfiques o artístiques?
-Hi influeixen bàsicament les geogràfiques, que al mateix temps influeixen les artístiques. Está clar
que, poc o molt s'ha de sortir.
-Al marge del Flamenc, hi ha
altra música a Espanya que no
sigui una resposta a músiques
de fora?
-També el flamenc té influències
africanes i, sobretot, hindús; és un
mestissatge internacional, però no
d'ara.

-Un mallorquí ha de cantar en
català?
-Ha de cantar com Ii dóni la gana.
Estim molt la meya terra, com el
mes nacionalista, peró tenc una actitut possitivista cap a la raça humana. Potser això romanticisme o naVf,
però m'agrada. El que está clar és
que el català limita comercialment
parlant.
-Quina és la teva opinió dels

calle sureda, 109-b
tel. 82 07 26
porto cristo

grups que fan rock en catalá com
«Sopa de Cabra», «El Sau»,
«Sang Traït», etc.?
-Hi ha un factor nacionalista darrera, però el material és IDO, han
sabut comunicar amb la gent.
-1 qué opines dels grups manacorins?
-L'únic que puc dir és que Manacor és el lloc que dóna més bons
músics, en proporció, amb diferència, de tota Mallorca.
-Com t'expliques aquest fenómen i el d'altres músics com
Rafel Nadal, Andreu Riera, Paula
Rosselló...?
-No ho sé. Sempre he opinat que
Manacor és un poble àrid, poc hermós, però amb carácter. La gent de
Manacor estima el seu poble, però
s'hauria de procurar fer qualque
cosa més, perquè urbanísticament
fós diferent.
-És possible fer res musicalment fora dels grans muntatges
discogràfics internacionals?
-Sí que ho és, amb dedicació.
Tota la meya vida ho he fet. Jo hi
crec, aposta he muntat el meu propi
segell discogràfic.
-Qué penses de les llistes de
venda de discs?
-És una part de l'organigrama de
les empreses discogràfiques. Un

chiquitos
boutique infantil

pel.lícules esporádiques i documentals d'un sol capítol. Estic preparant
la música per a uns documentals de
la Comunitat Valenciana... al marge
d'això he fet les capceleres de les
Olimpiades de Seul i ara mateix
sonen les capeceleres dels informatius de Sant Cugat, de RNE Rádio 3
i Ràdio 4, etc.

-Vens cada vegada més a Manacor?
-Sí, en primer lloc pels meus
pares, però també pel bar, pels cavalls...
-Trobes canviat darrerament el
teu poble?
-El poble canvia perqué hi ha
moltes obres en marxa, però la
gent, no.
-Veig que te'n desfàs molt bé,
com a cuiner...
-És una afició, un divertiment que
me ve de viatjar i de la bohèmia. Un
dels rites importants de la bohèmia
és la cuina. La meya il.lusió seria
arribar a fer un bon 'libre de cuina,
fent un aplec del que he anat aprenent.
-Segueixes les receptes o
crees els teus plats?
-M'agrada molt crear, som incapaç de copiar feelment una recepta.
-El Rei de Tonga és un pretexte
per a poder cuinar i venir més a
Manacor?
-No, no deixa de ser un negoci.
Som idealista i pens que la gent ha
de passar gust amb el que fa. I jo
en pas cuinant quan puc.
Antoni Tugores
Fotos: Estudi 9

major, 14
tel. 84 44 12
manacor

EXPOSICIÓ - HOMENATGE

JAUME VIDAL ALCOVER
(Maracor, 1923 - Barcelona 1991)
* LLIBRES EN CATALÀ D'AUTORS MANACORINS ACTUALS
* I CONVOCATORIA DE NARRATIVA I DE POESIA

Sala d'exposicions de La Caixa
C/ Amargura, 10

Inauguració: dijous 23 d'abril, a les 21 h.
Visites: del 23 al 30 d'abril,
diàriament de les 19 a les 21 h.

AJUNTAMENT DE MANACOR
PATRONAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ

V SETMANA DEL LLIBRE
23 d'abril de 1992

Es tracta de la imatge de Ntra. Sra. del Goig

Una imatge religiosa manacorina a Washington
La imatge religiosa de Nostra Senyora del Goig,
coneguda també per la Verge del Roser, realitzada
al segle XVI i que actualment está en poder de les
Aquest mes d'abril, a la ciutat de
Washington es parlará de les Balears. Amb motiu del cinquè anviversari del Descubriment d'América, s'ha organitzat a la capital americana una exposició que s'anomena «Rutes Balears».
La Conselleria de Cultura del Govern Balear ha cuidat de presentar
un conjunt de peces de valor històric-artístic representatives de les
illes i de la seva Cultura. Museus,
entitats religioses i estatals
colaboren a aquesta exposició. I
entre les peces enviades hi ha una
imatge manacorina de la Mare de
Déu que té un interés notable: es
tracta de la Mare de Déu, dita avui
del Roser, que se venera a l'església de les Monges Benedictines.
Aquesta imatge será contemplada a
Washington, juntament amb un
centenar d'altres peces de les Balears.

Història de la imatge
Es tracta d'una imatge policromada que procedeix del segle XVI,
provablement de l'escultor Janer,
que ocupava la primera capella del
costat dret de l'altar major de l'antiga església parroquial de Manacor.
Era coneguda amb el nom de Ntra.
Sra. del Goig; l'enrevoltava una pintura dels set goigs. La devoció dels
goigs és antiquíssima a Mallorca.
Per exemple, el camí vell de Lluc
no té el misteri del Rosari sinó els
goigs de Nostra Senyora. El retaule
gòtic de l'altar major de la Catedral,
de 1346, també té relleus dels
goigs.
La seva festa es celebrava a la
parròquia els dilluns de Pasqua,
quan el quaresmer, acabat el temps
de predicació i penitencia, oferia als
cristians un resum de la seva paraula pronunciant el sermó del «Remell».
La seva capella era de patronnat
municpal i l'Ajuntament cuidava de-

monges Benedictines de Manacor ha estat duita a
Washington.

del Barroc, sembla que seu i está
dreta al mateix temps; un nin graciós allarga els bracets i la mare somriu amb cara de dona manacorina
admetent.
L'exposició «Rutes Balears» está
molt adequada perquè no hi ha
dutbe ninguna que el Colón Navegant és realment fruit de l'entorn
marítim a on es moven els mestres
i navegants mallorquins del segle
XIV i XVI, amb mútua interrelació,
com expliquen els investigadors
que cerquen l'origen incert de
Colón; un origen que, per mi, certament, pot ésser mallorquí.
Jaume Cabrer Lliteras
Canonge de la Seu
ha; així, a tots els llibres de Visites
Pastorals de l'Arxiu Municipal es
pot llegir l'inventari de Nostra Senyora dels Goigs.
L'alegria de Pesque, la de la Processó de «L'Encuentro», a on la
Mare de Déu bota de boig es podia
d'aquesta manera allargar tot l'any.
La festa de Nostra Senyora dels
Goigs degué esser molt popular.
Record, fa temps, haver sentit algunes persones velles parlar del «set
goigs» ballets al mig del carrer.
Com ha arribat a les Benedictines? El Rector D. Rafel Rubí amb
motiu de la construcció de l'església
nova volgué posar una imatge de la
Verge de Lourdes i un bon cristià,
com era el batle «Aulesa» D. Llorenç Caldentey paga l'import de la
imatge i rebé, a canvi, del Rector,
aquesta imatge de Ntra. Sra. dels
Goigs. Temps després, aquesta
imatge passà als frares dominicans,
mitjançant el seu fill religiós Llorenç
Caldentey. El Pare Caldentey edifica l'església de l'Ermita, gran i espaiosa, a on fou col.locada la imatge, fins que la inseguretat reinant
aconsellà depositar-la a la capella
de les Benedictines.
És una imatge del començament
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L'Ajuntament no té partida per aquest any Es farà una pista de futbet darrera la de bàsquet

Es retira el projecte de cubrir
la pista de Simó Ballester

A l'estiu es subastaran les
obres de Na Capellera

(M.A.LLodrá).- El projecte de cubrir una de les dues
pistes de bàsquet del col.legi Simó Ballester de Manacor es retira de les inversions d'aquest any donat que
l'Ajuntament no conta amb partida suficient per sufragar-lo. Així i tot cal la possibilitat de que en el proper
any es pugui realitzar aquest projecte o en tot cas, si
qualque inversió prevista per aquest any no es pot du
a terme destinar uns cinc o sis milions per a Simó Ballester, dels 18 pressupostats, segons afirmà Rafel Su-

(M.A.Llodrá).- Si en el darrer moment no hi ha contradiccions que allarguin el procés, la delegació d'Esports que presideix Rafel Sureda, ha previst que les
obres de millora de les instal.lacions esportives de
'Na Capellera» es subastin en els propers mesos
d'estiu. El projecte d'execució de les esmentades
obres fan referencia a l'acabat del bar, derrumbament
de la pared que separa les instal.lacions amb el carrer
Sebastià Perelló i Arbona i l'adecentament del solar
ubicat just devora la pista de bàsquet per a la utilització dels equips de futbet.

reda.
Foto: Antoni Blau

VEHICULOS TRANSFORMADOS
-Renault Exp res ISOTERMO
-Renault Trafic ISOTERMO
-Renault Trafíc AMBULANCIA
(Entrega inmediata)

Renault Trajic Isotermo

SOLICITE INFORMACION
en:

RENAULT MANACOR.

Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Uno. 55 4611

Aquest fet provoca desequilibri als motoristes

Es repartiran 200 bosses entre els funcionaris

Aigüa al voltant de la font
de la plaça Ramon Llull

L'Ajuntament regalará 300
mil pessetes de bombons

(M.A.LLodrá).- Els qui circulen diariament pels voltants de la plaga Ramon Llull hauran pogut observar
com la calcada que envolta la font d'es mercat está
ben banyada, si es que qualque pic no han estat a
punt de caure. Aquest fet pot desequilibrar principalment als motoristes que ténen la intenció de girar altra
cop cap a Sa Bassa, pels que es vulguin dirigir cap a
Via Portugal o senzillament pels conductors de tot
tipus de vehicles que circulin una mica ràpid per
aquest carrer hi hagin de frenar bruscament, donat
que acaben de sortir d'un semàfor.
Per tot això staurien de agafar mesures urgents,
abans de que tots lamentem un fet irreversible i amb
consequéncies majors.
Foto: Antoni Blau

(M.A.LI).- El personal funcionari, laboral i corporació
de l'Ajuntament de Manacor obtindrà en aquestes festes de Setmana Santa a més de les pertinents vacacions, una bossa de bombons de mig quilo valorada
amb mil cinq-centes pessetes cada una. Una atenció
que segurament será molt ben rebuda per part del funcionarat i que costará al consistori un import total de
300.000 pessetes, però que es compensaran millor
amb el cinc dies de vacacions. Un gran obsequi de
Pasqua!.

ES PIRULI
CONFITERIA
Les
comunicamos
que hacemos tartas
de chucherías, también
tenemos obsequios para
bautizos, comuniones y bodas
Passeig Antoni Maura, 77

Tel. 55 16 33

MANACOR

Bona acollida de
l'Extra de Moda
L'Extra de Moda, que oferí 7 Setmanari a l'edició del passat divendres ha obtingut una molt bona acollida per part dels lectors i suscriptors. Bona mostra d'això és la quantitat de punts de venda que han esgotat ràpidament els números.
Agraïm aquesta bona aceeptació
de l'Extra de Moda, al temps que
ens estimula a seguir suprant-nos
de cada vegada més.

Disculpes pel retràs

Molts de suscriptors reberen el
seu exemplar de 7 Setmanari amb
unes hores, i fins i tot un dia de retràs l'horari habitual. La causa del
retràs va ser una averia a màquines
que ens feu impossible sortir al carrer a l'hora acostumada. Demanam
disculpes a tots els que patiren el
retràs, i agraïm la comprensió trobada entre els nostres lectors.

OLIVERS

Celebració republicana
a Son Coletes
Diumenge, dia 19 d'abril, es celebrará, una vegada més, la trobada
republicana a Son Coletes, amb
motiu del 14 d'abril, aniversari de
l'entrada de la II República Espanyola, i en memòria dels caiguts a la
Guerra Civil Espanyola.
Está previst que l'acte comenci a
les 12 del migdia.
Aquesta diada republicana es començà a celebrar l'any 1986 i de
llavors ençà sol congregar unes
dotzenes de persones vora la fossa
comuna del cementiri.

Trobada de les
Associacions del Llevant
(M.A.Llodrá).- El pròxim dia 8 de
maig será una data inolvidable per
tots els associaciats del Llevant de
la Tercera Edat. Just per aquest dia
s'ha prevista una trobada de les Associacions de la comarca amb una
reunió al Restaurant Molí d'En
Sopa, ubicat just a la carretera de
Manaco a Porto Cristo. A aquest interessant es contará amb l'assistència del president de la Federació de
Balears, autoritats locals i autonòmiques, destacant la presencia de
Gabriel Cañellas.

Una mujer de Manacor
gana un millón de pesetas
en «Vídeos de Primera»

XEMENEIES I ESTUFES

sms
JOTUL

EFEL

ROCAL

ROSIERES

Ctra. Palma-Artá, 82 D - Tel. y Fax 55 54 62-MANACOR

(M.F.).- Este martes pudimos ver
a Rosalina Dos Santos Rodríguez,
residente en Manacor y concretamente en la finca de Santa Cirga
aparecer en un conocido programa
de la primera cadena de Televisión.
Aunque el programa fue grabado
el pasado viernes, Rosalina apareció en todas las pantallas españolas el martes, tomando parte del
concurso «Skip» en 'Videos de Primera»; en el mismo este mujer de
Manacor tuvo la suerte de su parte
y ganó el premio consistente en un
millón de pesetas en metálico.

Organitzat pel departament d' ensenyança de l'Ajuntament

ELS NINS APRENEN A
JUGAR AMB LES LLETRES
Que les lletres siguin objecte de joc i que a la vegada suposi un plaer, és un gran afer que només
aconsegueixen els nins i nines amb la seva gran
capacitat de creació. Per això la delegació de Cultura de l'Ajuntament de Manacor organitza anualment una ampla programació per desarrollar en
Els que aprofinten en moltes ocasions el temps lliure que seis ofereix són sens dubte, els més petits
de Manacor i del seu terme municipal. Aquets, enllacen la diversió i el
companyerisme amb l'aprenentatge
gràcies a les diverses activitats que
organitza el departament d'ensenyament de l'Ajuntament de Manacor
i que aquest any es començaran el
proper dimarts, prolongant-se fins al
dia 24 d'abril. Per aquestes festes
de Pasqua, donat que aquest any
coincideixen amb les mateixes
dades de la Setmana del Llibre,
s'ha cregut oportú treballar amb els
nins sobre aquest tema, en el seu
aspecte lúdic titulat «Central Lletrera».

Desenvolupament I espai de
les activitats a Manacor
L'escenari pel desenvolupament
d'aquestes activitats a Manacor
será com sempre al Parc Municipal,
havent-se establert un horari de 10
a 13 hores i de 16 a 18 hores. La
distribució dels nins es fará per
grups d'edats: petits (5-6 anys); mitjans (7-8 anys) i grans (9-11 anys).
Els grups es faran de 10-12 nins
per monitor. Al dematí es treballarà
amb la maleta pedagógica de la

temps de vacances i que afortunadament conten
amb una concurrida participació. Per aquestes festes de Pasqua novament es podrá participar en
aquest tipus d'activitats que correran baix la direcció d'un grup de monitors especialitzats.

fundació La Caixa: «La Central Lletrera» i al capvespre hi haurà jocs
irigints, no dirigits o lliures en gran
grup, a l'aire lliure i qualque sortida
per Manacor. S'han plantejat també
les activitats del matí totalment independents del capvespre per
donar l'opció als nins d'escollir les
del matí, capvespre o tot el dia, segons l'horari de treball dels pares i
les seves preferéncies. La quota es
mantindrà en 1.500 pessetes en
qualsevol cas.
L'objectiu de la maleta «Central
Lletrera» és fer que les Iletes siguin
objecte de joc, que manipular-les i
jugar amb elles constitueixi un
plaer. No preten esser en cap moment un sistema per ensenyar a Ilegir i escriure, sinó una motivació lúdica per a la gran aventura del llen-

guatge. Es poden treballar temes
com : construcció de lletres, decoració de les lletres, síl.labes, monosíl.labs, jeroglífics, cal.ligrames,
missatges secrets i diversos jocs
més.

Jocs 1 esports a Porto Cristo
Les activitats que es duran a
terme a Porto Cristo s'han prevists
pels mateixos dies i amb un horari
igual que als de Manacor només
que constaran de tallers, jos i esports que s'aniran combinant al
larg dels quatre dies segons programació que realitzaran els monitors encarregats deis nins. Les activitats seran a la Casa del Mar de la
zona de Porto Cristo.
Antònia Llodrá

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Al marge de que malta gent sortirà de «berena»S'ha acordat subscriure nou contracte per un any

Dilluns dematí hi haurà mercat a
la plaça Ramon Llull

(M.A.Llodrá).- El proper dilluns es durà a

terme com a la resta de
setmanes el conegut
«Mercat del dilluns» a la
plaça Ramon Llull de Manacor, al marge de que
molta gent té previst, si el
temps ho permet, sortí de
«berena» que com és
costum, es celebra al dilluns de la festivitat de
Pasqua de Resurrecció.
Els comerços per altra
banda, es preveu que estiguin la gran majoria tancats, excepte alguns que
es ?roben situats al centre

L'Ajuntament destina quasi dos
milions pel lloguer de Ca'n Costa

que aprofitaran per produTr algunes vendes.
Aquest nou sistema
s'ha implantant a Manacor enguany ja que, quan
coincidia una festa en dilluns es prolongava el
mercat fins al dia següent, és a dir, al dimarts.
Així i tot s'espera que
molta gent vengui a comprar perqué és té en
conte les localitats veines
que també cel.lebren la
festa al mateix dia, com
és el cas de Sant Llorenç,
Son Servera, etc.

HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE

(M.A.Llodrá).- La comissió de govern celebrada el passat dia 3 d'abril
acordà subscriure un nou
contracte de subarrendament del pavelló esportiu
de Ca'n Costa per la
quantitat total de
1.836.000 pessetes. La
quantitat que importa la
xifra en concepte de lloguer és de 1.536.000
pessetes a les que se l'hi
han de sumar 480 mil
pessetes, per despeses
de consum d'energia,
aigua i altres aprofitaments i serveis relatius a
l'ocupació i ús que resulti

del consum real.
La durada de l'esmentat contracte de subarrendament s'ha fixat per un
any, o sia fins al proper
dia trenta-u de desembre
de 1992, sense perjudici
de la tácita reconducció
que d'any en any es
pugui produir, segons les
variacions percentuals
experimentades per l'IPC.
L'Ajuntament abonará
mensualment la quantitat
global i alçada de 40 mil
pessetes en concepte de
despeses, més les cent
mil pessetes de lloguer.

c E5

Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
SU disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.

Menú viernes 17.4.92

Rogamos reserven mesa los grupos
de más de 12 personas.
Gracias

RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom

* Entremeses de Pescado
* Flan de pescado
* Tarta Aniversario
* Vino de la casa
* Champán de la casa
* Café, copa y puro
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.

Sucesos
Una persona muerta y cuatro heridos graves en la carretera de Porto Cristo

Trágico balance de la víspera de fiestas
Mal se han presentado las fiestas
y será necesario que los conductores se tomen en serio la carretera
de Manacor o Porto Cristo. Son demasiados los accidentes que se
están produciendo y muchas las temeridades que día a día se observan en la conducción de muchos
vehículos que no respetan la señalización de precaución y que revierte
en peligro propio y en el de los
demás. Prudencia es necesaria
siempre y mucho más en este período vacacional de las fiestas que
se avecinan.
CUATRO HERIDOS GRAVES
Sobre las seis de la madrugada
del pasado domingo la Policía Local
de Manacor fue alertada de que en
la carretera de Porto Cristo, en la
curva existente después de pasada
la gasolinera sentido hacia Porto
Cristo, un turismo había salido de la
carretera quizás por exceso de velocidad con resultado de cuatro personas heridas de suma gravedad.
Avisada la Guardia Civil de Tráfico
se personaron en el lugar los equipos de atestados y una dotación de
los bomberos de Manacor, pues
una de las personas estaba atrapada en el interior del turismo, posteriormente la policía consiguió rescatarla sin actuación de los bomberos.
El turismo un Renault Clio con
matrícula PM-4305-BL matriculado
tres semanas antes, se salió de la
carretera al tomar la curva invadiendo la parte contraria del sentido que
llevaba. A causa de las posibles
vueltas de campana y el impacto
que recibió al frenar su rápida marcha supuso que el turismo quedase
en un montón de chatarra. Este
vehículo estaba conducido por José
C.G. de 20 años y a su lado se sentaba Manuel P. Martín de 21 años y
en los asientos traseros viajaban
dos mujeres, Yolanda P.P. y Constan: 1 F.E. de 17 y 18 años.
Los cuatro ocupantes resultaron

graves siendo llevados por cuatro
ambulancias a centros sanitarios de
Palma.

de humedad pudo ser la causa de
que se produjese un cortocircuito
eléctrico.

MRTINSUREDA~O»

ABORTADO ROBO EN
GASOLINERA

FALLECE EN ACCIDENTE DE
TRÁFICO
A principios de semana llega la
triste noticia del fallecimiento de
Martín Sureda Riera «Tasco" en
accidente de circulación ocurrido en
la mañana del lunes cuando transitaba por la carretera de Manacor a
Porto Cristo, exactamente a la altura del kilómetro 11'300. El accidente se produjo a primeras horas de la
madrugada, el finado contaba con
cuarenta y seis años de edad.
EXTRAÑO INCENDIO
A las dos de la tarde del sábado
cundió la alarma en la urbanización
Santiago de Compostela, frente al
Hotel Castell dels Hams en la carretera de Manacor a Porto Cristo.
Una densa humareda salía de uno
de los chalets allí ubicados. Pronto
se supo que el fuego procedía de
una garaje propiedad de Francisco
Forteza, médico de Manacor. Se
dió aviso a los bomberos de Manacor y Policía Local aunque mientras
tanto se dio la feliz circunstancia
que un grupo de bomberos de nacionalidad francesa de la localidad
La Roche Blanche que habían llegado al hotel momentos antes, empezaron a trabajar hasta la llegada
del equipo del Consell. La acertada
labor de los franceses evitó que el
fuego se propagase al chalet. En el
interior del garaje se quemaron totalmente un Renault Clio, un Fiat
Uno, un ciclomotor y un pepqueño
tractor.
Los propietarios se hallaban ausentes en viaje de vacaciones y en
la vivienda no había nadie. Se supone que debido a las lluvias habidas durante la semana, el exceso

En la noche del sábado al domingo sonó la alarma de la estación de
servicio Viñas, frente al Club de
Tenis. La alarma que fue oida por el
retén de la Policía Local con base
en el Parque Municipal, puso en
aviso a los agentes que se personaron en el lugar observando que la
máquina de servicio con cajero
había sido violentada con ánimo de
llevarse la recaudación de este
aparato. Avisados los dueños estos
denunciaron el intento de robo en la
Inspección de Guardia de Comisaría.

CARRETERA DE SON MACIA
Un extraño accidente se produjo
en las cercanías de Son Maciá. Un
Renault 5 con matrícula PM-1714AZ que por la general se dirigía al
centro del pueblo vióse obligado a
efectuar una maniobra al entrar en
la carretera un Suzuki con matrícula
PM-1398-BG que posiblemente
para evitar la colisión se adentró
dentro de un sembrado y el Renault
cinco también con la intención de
evitar el encontronazo se fue hacia
la izquierda quedando volcado dentro de la cuenta rompiendo árboles
y sufriendo daños materiales de
mucha consideración. El Suzuki no
sufrí° caño alguno. En el lugar del
accidente existe una correcta señalización de Ceda el Paso lo que al
parecer alguno de los vehículos no
respetó. Ninguno de los conductores sufrió lesiones.

SE VENDEN ULTIMOS
CHALETS ADOSADOS
EN PORTO CRISTO NOVO
2 y 3 DORMITORIOS

JARDIN PRIVADO
PISCINA COMUNITARIA
***
PRECIOS INMEJORABLES
FINANCIACION A CONVENIR
TNOS. 55 49 32y 84 34 78 (sólo tardes)

***
.11'4111».0 1
,

.

,

;7;

:

z

5

5

•

:

••

=

•••

•:••• •

••

•

•••

•

Porto Cristo
J. Moratille

Semana Santa en Porto Cristo
Que todas las personas cuya fe
se inscribe en una religión no cristiana o los que no adhieren al
hecho religioso -y cuya postura obviamente respeto- me permitan dirigirme excepcionalmente a todos
aquellos con los que comparto el
estado de bautizado.
La «Passió de Manacor» de Miguel Mestre y Rafael Nadal abrió
esplendorosamente esta Semana
Santa. Espero que los ecos de
voces e instrumentos hayan retumbado en toda la comarca y puedan
convocar cada año al no creyente
al espectáculo, y al creyente a la
plegaria y meditación que corresponden a este tiempo: estos densísimos ocho días que van desde el
«Hosana» de Ramos del pueblo humilde aclamando al Predicador de
concordia, que les cura, les resucita, les trae la Esperanza, hasta el
«Aleluia» de Pascua que lanza a
los cuatro vientos la noticia de la
Resurreción del Salvador.
Día a día se suben los últimos
peldaños de nuestro Credo: la última Cena, las postreras recomendaciones del Maestro y el inefable Legado de la Eucaristía; las etapas
del drama: traición, arresto, juicio,
abjuraciones, deserciones, crucifixión y muerte; y luego, el rescate
de los redimidos y la resurrección.
El fervor religioso acumulado a lo
largo de veinte siglos ha hecho que
cada pueblo, cada barrio, recuerde
estas victorias del Amor sobre el
odio, de la Vida sobre la muerte con
obras de arte, «pasos» cuidados y
acompañados por cofradías de encapuchados vestidos de sedas.
Nosotros, cuyo pueblo tiene una
existencia de un centenar de años,
no acumulamos estas ricas muestras heredadas de remotas costumbres. Por ello, el protagonismo de

Procesión del -Encuentro» del día de Pascua

cofrades y costaleros lo tiene aquí
todo el pueblo que participa como
actor multitudinario: todos «entramos en Jerusalén» con una rama
de olivo en mano el día de ramos;
todos aportamos flores para adornar la «Casa Santa» del Jueves eucarístico; todos nos sentimos un
poco Simón Cireneo, «Hijas de Jerusalén» o «Verónica» acompañando a Jesús a lo largo del Via Crucis;
todos asistimos a la única y humildísima procesión del «Encuentro de
Jesús con su Madre, la Virgen Santísima; por fin, todos cantamos de
alegría y nos damos parabienes el
día de esta Pascua Florida en el
que todas las campanas del mundo
repican en torres y campanarios.
Todos los cristianos de Porto Cristo
formamos la única hermandad de la
Virgen del Carmen, sin cofrades,
costaleros ni banda, pero fervorosamente unidos alrededor de nuestro
Párroco.
Juan Moratille
El HORARIO DE LOS ACTOS
de esta Semana Santa en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de Porto Cristo es el siguiente:
Miércoles: Los que quieran aportar flores, preferentemente blancas

o amarillas para la Casa Santa,
pueden hacerlo en el Convento de
las Monjas o en la Parroquia.
Jueves Santo: 2030 h. Santos
Oficios, Procesión e Instalación del
Santísimo Sacramento en la Casa
Santa. La iglesia quedará abierta
hasta las doce de la noche.
Viernes Santo: La iglesia estará
abierta desde las 7 h. de la mañana
para permitir las visitas y adoraciones ante la Casa Santa.
2030 h. Oficios de Tinieblas y
Lectura de la Pasión.
Sábado Santo: 21 h. Vigilia de
Pascua: Bendición del Cirio Pascual y del Agua bautismal. Misa de
Resurrección.
Domingo de Pascua: 11 h. Procesión del «Encuentro» y Misa solemne. ¡Felices Pascuas a todos!

Martín «Tasco» nos ha dejado
Todo Porto Cristo, conmovido por
la muerte accidental de Martín Sureda Riera «Tasco», se reunió, el
lunes, en la Parroquia para expresar a su viuda, hijos y deudos una
unánime condolencia, después de
asistir al funeral para el eterno descanso de este hombre bueno y portocristeño de ley.
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Son Macià

Es contador de
En Francesc Vaquer, President
de sa comunitat de s'aigua va aconseguir aquest contador mitjançant
persones especialitzades a damunt
el tema. Vàrem parlar amb en Xisquet; pareix esser que es contador
és tot un èxit. Per ventura així s'evitaran els problemes que hi havia
amb el propietari i sa comunitat.

Aquest passat diumenge es
va celebrà el Diumenge de
Ram
A l'Església pràcticament plena
es va celebrar com cada any
aquesta festa.
No es que hi hagi molts de
creients, però hi ha molta de gent
que els dies senyalats va a missa
perquè Ii vegin. Però en haver acabat la missa, van a lo seu i de cristians tenen ben poc. Per primer
any, T.V. Manacor va assistir i
varen gravar una estona. Suposam
que mostraran qualque cosa.

s'aigua, un èxit
Els clots, quan més aigua,
més grossos
A sa carretera de Cales els clots
van tornant grossos. Els actuals dirigents de l'Ajuntament varen prometre no augmentar els impostos i
arreglar sa carretera. Sa carretera
está feta un oi i els imposts més
alts que mai. Pensam que el concejal de Serveis Generals, don Pere
Llinàs está fent una labor desastrosa, caótica. I sa delegada, na Catalina Sureda altre tant de lo mateix.
En aquesta vida, tots tenim caires
bons i dolents. Si no serviu per
això, com és el vostre cas, presentau sa dimissió. Estau ben tranquils,
pitjor que lo que feis és impossible.
Parlant de tot, que tengueu un bon
començament de festes i que ses
panades i es robiols no vos fagin
mala digestió.
Molts d'anys!

Diumenge, petlt accident a
l'entrada de Son Macià

Diumene dematí na Margalida de
s'Amfora va sortir de sa carretera a
Sa Bassa dels Voltors. L'accident
es va produir debut a que un cotxe
va entrar a sa carretera sense fer el
Ceda el Paso. No hi va haver ferits
tan sols un arbre d'en Guillem de
Son Gall va rebre. La nota lamentable la va donar sa Policia Local.
Varen apareixer al lloc, es varen
preocupar dels ocupants de l'altre
cotxe i a na Margalida ni bon dia.
Pareix esser que dins l'altre cotxe
n'hi havia qualcún amb influències.
Molt malament pels municipals,
senyories, sa dictadura fa estona
que ha acabat.

Diumenge vInent, els salers
El dia de Pasqua cada any a Son
Macià feim sa festa des Salers. Pareix esser que enguany sa cosa
está animada. Diumenge dematí
vos esperam a tots a les 8 a damunt sa placa.
Miguel Nicolau

Sant Llorenç
III Torneo de Parchís en Sant Llorenç, se decidió por mejor coeficiente

La pareja A. Xamena y J. Soler, ¡campeones!
En esta tercera edición de
parchís de Sant Lloren llevada a cabo en el local del
Bar V.B., ha sido la más
emocionante y disputada de
todos los campeonatos, celebrados hasta el momento,
y tuvo que ser en la última
jornada, en la que se supo
quién sería el campeón,
quedando empatados en primer lugar las parejas, A. Xamena - J. Soler y A. Servera
- J. Soler JA, dediciéndose
el liderato y consiguiente

campeón a la primera, anteriormente mencionado, por
el «dadoaverage». Les siguieron en 3 posición: J.
Riera - A. Amer; 4.- Mta.
Melis - M. Domenge; 5.- P.
Bauzá - Jna. Santandreu;
6.- A. Rodríguez - Mta. Vaquer; 7.- Jna. Carrió - Jna.
Galmés; 8.- Gmo. Taberner
- Fca. Servera; 9.- R. Adrover (Zipi) - P. Soler (Zape);
10.- M. Gelabert - P. Nadal y
11.- A. Ballester - A. Pascual.

El sábado pasado, en el
mismo local en el que se
disputaron las partidas, Bar
V.B., al filo de las nueve y
media tuvo lugar una cena
de compañerismo, donde
acudieron todas las parejas
inscritas y coordinadores del
torneo, donde pudieron degustar de una excelente
«freixura», unos sabrosos
calamares rellenos y de
postre ensaimada rellena regados por un buen vino,
agua, cava, café y licores,

en una palabra no faltó de
nada. Seguidamente se entregaron los premios en metálico para los tres primeros
puestos (1.- 15.000 pts.; 3.10.000 pts. y 3.- 5.000 pts.),
y con sus consiguientes
ramos de flores. La velada
resultó muy agradable, divertida y con muchísimos
brindis.

Joan Fornés

Son C arrió
Francesc Galmés

IV Edició del Certamen de Pintura de Son Carrió
Pels dies de les festes patronals
de Son Carrió s'ha tornat convocar
una nova edició del Certamen de
Pintura, que en aquesta ocasió será
la quarta vegada que es durá a
terme.
És d'esperar, segons els organitzadors, que també en la present
edició els pintors se sentiran atrets,
i acudiran a aquest petitet poble de
la geografia mallorquina, racó que
ja ha inspirat a més d'un artista. A
les convocatòries dels anys passat
es presentaren cada vegada un
centenar de pintors, dels més diferents estils, des dels d'avantguarda
fins als de tractaments clàssics.
Les bases que han de regir el desenrotllament del Certamen, bàsicament són les mateixes que les de
l'any passat, si bé n'hi ha algunes
que s'han modificat, per lo qual les
persones interessades poden informar-se a l'Oficina de la Delegació
de l'Ajuntament, que és l'entitat organitzadora del concurs.
D'entre els punts podem destacar
com els més importants: El tema i
la técnica seran lliures; les obres
presentades hauran d'esser originals i no haver estat premiades en
cap altre concurs; les obres han
d'esser presentades degudament
muntades i han de dur fotocòpia del
DNI i una tarja en que figuri el nom,
Ilinatges, l'adreça, a més del títol i
la matéria o el procediment que
s'hagi emprat.
Amb les obres que es presentin
s'organitzarà una exposició, on es
procurará que totes les pintures siguin exposades, si bé, el jurat
podrá fer una sellecció de les
obres si així ho trobás oportú; la
composició del jurat es farà pública
abans del termini del plaç de presentació dels quadres.
Els premis es faran públics a l'acte de la inauguració de l'exposició,
la Delegació de Son Carrió adquirirá la propietat de l'obra que obtengui el primer premi; els autors que
obtenguin els altres podran optar
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entre el premi en metállic o retirar
la pintura; el jurat té la facultat d'interpretar les bases i suplir les llacu
nes que es puguin presentar; la Comissió de Govern resoldrà totes les
incidéncies no previstes a les

Actualment

bases.
Els artistes interessats en prendre part en el concurs han de fer
arribar la seva obra a la Delegació
de l'Ajuntament i ho poden fer fins
als darrers dies d'aquest mes.

s'utilitza com a centre cívic

L'Ajuntament cedeix un local a Cala
Murada per obrir el servei de correus
(M.A.LLodrá).- En una darrera comissió de govern celebrada per l'Ajuntament de Manacor s'acordà
subscriure conveni amb la Direcció
General de Correus i Telecomunicacions del Ministeri i Jefatura Provincial de Correus i Telegrafs, de
cessió de l'ús d'una sala de Cala
Murada i propietat municipal, per
destinar-la exclussivament a la ubicació d'una estafeta o «cadena».
La supefície del local és de vint
metres quadrats més els corresponents serveis sanitaris. Si bé no
s'ha establit termini determinat per
a la cessió d'ús del local, s'ha autorizat per al exprés servei de correus, que fins aleshores s'utilitzava

com a centre cívic de Cala Murada.
El servei autoritzat podrá modificar la distribució del local sense variació del seu recinte i establir els
elements que el desenvolupament
de la seva funció exigeixi, però la
realització de tota classe d'obra i
instal.lacions d'aquest tipus no
podrá modificar els elements estructurals de l'inmoble ni tampoc els
butis de les façanes, servituts existents i canalitzacions en general,
havent-se, en tot cas, de recabar
autorització de l'Ajuntament per a la
realització deis treballs, segons defineix una de les clàusules imposades.

Mateu Puigrós passa a ser el Primer Tinent de Baile

Jerónia Mesquida destituida de tots els
seus càrrecs a l'Ajuntament

Jerdnia Mes quida (tercera de l'esquerra) ha estat destituida dels seus càrrecs pel
Bat/e, Miguel Veguer.

(M. Ferrer) El Batle de Sant Llo-

ron, Miguel Vaquer va firmar el
passat dilluns el cessament de l'edil
del partit Socialista, Jerónia Mes-

quida.
Fins al moment Mesquida havia
estat el Primer Tinent de Batle de
l'Ajuntament Ilorencí, així com

membre de la Comissió de Govern i
Delegada de Sanitat i Benestar Social. Les discrepàncies entre Miguel
Vaquer, l'equip de Govern i Jerónia
Mesquida varen anar en augment
després del «pacte de progrés» que
es va fer amb les eleccions entre
els grups UIM, PSOE, GISC i CDS,
qualificat per alguns de pacte antinatura.
Amb la destitució de l'edil Socialista, el Govern Municipal es troba
amb minoria, passant a tenir cinc
representants, malgrat es diu que
Bartomeu Pont del grup Convergència Balear, fins ara a l'oposició,
pugui passar a formar part de l'equip de Govern.
Per altra banda, será Mateu Puigrós del grup Independents de Son
Carrió el que ocupará el !Ice que
fins ara tenia Jerónia Mesquida.

Per la la COrntr;A
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Hi trobaràs els records més
entranyables i els regals més agraïts
Fácil aparcament

DISSABTES OBERT TOT EL DIA

C/ Silenci, 36 (Ses Parres) Tel. 554605 MANACOR

Son C arrió

I Trobada de Tractors a Son Carrió
El diumenge 4 d'abril es celebrá
a Son Carrió la 1 Trobada de Tractors. El fet de que darrerament s'hagui augmentat considerablement el
nombre de tractors ha propiciat que
es dugués a terme una festeta com
aquesta. El nombre de màquines
que prengueren part a la trobada
fou de 72, de tots els tamanys i potència, amb molts de cavalls i més
pocs, el tractor que més cavalls.
Entre aquests dos números, tota
una ampla col.lecció de tractors
desfilaren pels carrers del poble.
La concentració es féu en el Hit
del torrent nou, el qual és prou
ampla i podria acollir bé totes
aquestes máquines d'ús agrícola.
Així com anaven arribant es
col.locaven afilerats a dins el torrent. Un cop deixat a punt el motor,
els tractoristes, i tal vegada això fou
lo millor de la diada, començaren a
fer tertulia, cada un explicava les
particularitats del seu motor i dels
endiumenjos que les acompanyava.
Més d'un pensa en canviar o comprar alguns dels elements allá exposats.
Mentres els tractoristes feien la
xerrada, un parell de cuiners, en
Jaume Canaves i Antoni Galmés
anaven preparant una paella pel
centenar gros de participants, segons aquests fou ben bona.
Els forns carrioners també
col.laboraren amb els seus característics productes, tant salats com
dolços. Com a bons treballadors del
camp, els tractoristes dinaren fora
teulada, sols feren servir a manera
de porxo, el nou pont del torrent,
perquè feia quatre gotes.
Després del dinar i ja que no l'avien feta en el començament de la
trobada, els tractorers passetjaren
les seves maquines voltant el
poble, amb la bulla que sol acompanya aquestes desfilades.
L'organització de la I Trobada de
Tractors, fou organitzada per un parell de carrioners: Antoni Llinas, Antoni Nicolau, Antoni Canaves, Pep

Fotografía cedida per Guillem Llull

Cortes, que juntament amb un grup
més ampla pogueren dur a terme
tal aconteixement, que tal volta a la
!larga, a més de tenir continuitat,
podria significar el començament
d'una altre diada important pel
poble de Son Carrió.
Per acabar de fer redona la festa
una jove al.lota carrionera féu curt
glosat, dedicat a tant esforçats treballadors de la terra.

Tractores de terra prima
que Ilaurau amb sa savó
bon profit que Déu vos do
que això només és brusquina.
La paella ha estat molt bona
enhorabona als cuiners
Déu vulgui que l'any que ve
la mos puguin tornar fer.
Maria Adrover

Sant Llorenç
Las subidas oscilan en un 7% y un 25%

Sensible aumento de precios
en los bares de Sant Llorenç
Hace unos dias, se reunieron los
jefes de dirección de los bares de
Sant Lloren decidieron la subida
de precios, salvo algunas excepciones. Debido en parte por el nuevo
impuesto de estimación objetiva por
módulos que entró en vigor el 28 de
febrero, al que se acatan los anteriormente mencionados, mostrando
un ligero malestar muchos de sus
clientes en este domingo pasado,
que fue cuando tuvo lugar la citada

subida.
Las subidas oscilan entre un 7%
y un 25%, pasando el café de 75
pts. a 80 pts., el carajillo de 100 a
125 pts., las copas tipo hierbas, cazalla, etc., de 75 a 90 pts. Los refrescos, cervezas pequeñas y aperitivos tipo palo con sifón pasan de
los veinte duros a las 110 pts. e incluso algunos, casi todos ellos aperitivos a 125 pts.
J.F.

Les dues representacions, amb el Claustre ple de públic

«La Passió», llargament aplaudida
(A. Tugores). La representació de «La Passió»,
de la ma dels Capsigranys, de la Camerata Orquestra i de les Confraries de Setmana Santa camina
cap a la consolidació com a un dels actes imprescindibles de la Setmana Santa manacorina després

de l'èxit de públic aconseguit a les dures representacions de dissabte dia 11 i dilluns dia 13, amb el
Claustre farcit de gent que aplaudí llargament
aquesta singular representació cristiana, amb textes de Miguel Mestre.
Al marge d'alguns apunts crítics
que s'han de fer honestament, la
representació de la Passió ha aconseguit perfectament els objectius
prefitxats, com eren els de fer un
acte popular al temps que s'oferís
un espectacle de bon gust i qualitat.
Per una banda s'ha aconseguit integrar dins l'organització la totalitat de
confraries de Manacor i a l'Associació de Veinats d'Es Convent —a les
que no convé deixar al marge a
l'hora de repartir els mèrits— així
com a mitja dotzena de masses corals de la comarca. Aquest sol fet,
si es sap mantenir de cara al futur,
assegura no només la continuitat
de la Passió, sinó el caire popular
que no s'hauria de perdre.
Per altra banda, malgrat un bon
nombre d'actors fessin la seva primera representació, s'aconseguí un
espectacle molt digne, seriós i fet
am bun rigor desacostumat a
aquest tipus d'actes populars.
La part musical soné molt bé el

dissabte i millor encara el dilluns.
No es pot descubrir ara a l'Orquestra de Llevant, al seu director o
als seus solistes, però era un repte
fer aquest acte de fora, amb un cor
de cent cinquanta veus encara no
conjuntades del tot i amb partitures
que molts dels cantaires velen per
primera vegada. La música aconseguí un nivell molt alt malgrat tots
aquests entrebancs i sonà quasi a
la perfecció durant l'Ave Verum o el
Pópule meus.
Menció especial mereix el vestuari, dissenyat per Joan Riera Ferrari i realitzat per un petit grup de
dones entussiastes a l'hora dels
elogis del públic, el vestuari meresqué un capítol especial.
Dins el capítol d'apunts crítics
—sempre de cara a millorar l'espectacle— citaríem la mala recepció auditiva dels monòlegs que es
feien excessivament Ilargs, possiblement perquè la megafonia ens
feria perdre al menys la meitat del
text. Potser més diàleg creuat entre
els actors sigui un encert de cara
als retocs necessaris que s'han de
fer a properes edicions. Hi hagué,
també, alguna descoordinació entre
els actors i la música, que posava
de manifest que el temps d'assaig
havia estat curt i que la meteorologia havia impedit fer algún assaig
general, de tots els integrants de
l'espectacle a l'escenari de la representació.
Aquests apunts, però, no ens
poden desvirtuar gens ni mica un
espectacle o representació que no
perdé mai de vista la qualitat, que
está concebut per ser una fita
inel.ludible a la setmana santa d'aquest poble i que a partir d'enguany
camina cap a la seva consolidació

com un dels actes més importants
d'aquesta setmana a tota Mallorca.
La Unió de Capsigranys, Orquestra de Llevant i el suport massiu
d'entitats ciutadanes i de masses

corals donen una projecció popular
i de futur a La Passió que, a la primera edició de 1992 ja ha assolit un
ample respatle.
Fotos: José Luis

Es pot visitar al primer pis del Parc Municipal

Exposició del tallers del
Centre d'Adults

El Centre d'Adults realitza una exposició de tallers al Parc Municipal.

(M. Ferrer) Aquest dimecres
sobre les vuit del vespre es va inaugurar l'exposició de totes les obres
realitzades pels alumnes del Centre
d'Adults de Manacor.
Un total d'unes 300 persones han
pres part al llarg de tot l'hivern als
distints tallers que es realitzen al
Centre i que són els tallers de repujat d'estany, pintura, dibux, decoració de cerámica, fang, fotografia,
cuina, macramé i tall i confecció.
Aquesta exposició del Centre

d'Adults romandrà oberta fins el dissabte i es podrá visitar des de les 7
fins a les 9 del vespre. Per altra
banda, el dia de la inauguració es
farà entrega dels diplomes acreditatius a totes aquelles persones que
han pres part en els tallers realitzats enguany i que donen per finalitzat el curs. Cal resaltar que el
Centre d'Adults tornará a realitzar
distints tallers a partir del proper setembre i que hi podran prendre part
totes les persones interessades.

Va ser publicada per 7 Setmanari en capítols

És al carrer el llibre L'Etapa Final, de
Llorenç Femenias
(Redacció).- La setmana passada va sortir al carrer la primera edició en format de llibre de la història
original de l'escriptor manacorí En
Lloren Femenias «L'ETAPA
FINAL» (Història d'un jubilat) que,
al Ilart de vint-i-vuit setmanes havia
estat anticipada, per capítols, als
lectors incondicionals de 7 SETMANARI.
Talment com se feia a principis
de sege amb les més famoses
novel.les de la història, l'ETAPA
FINAL, va ser donada a conèixer
com una espècia de serial adaptat
a capítols curts que eren perfectament compatibles amb la dinámica
que, per una banda té la finalitat
d'informar i, per l'altra, d'entretenir.
Aquesta plagueta d'històries d'un
jubilat i del seu entorn ens mostra la
vida tediosa d'un administratiu que,
en acabar la seva etapa de treball i
jubilar-se, creia seguiria essent imprescindible per la seva empresa i
resulta que no és ja útil prácticament a ningú, d'aquí el seu malhumor i la seva frustació.
Per paliar aquest sentit tràgic de
la recta final de l'existència de l'ésser humá, s'inventaren totes les organitzacions de Tercera Edat, lo
que en castellà en diríem xollos
que capitalitzen les il.lusions d'aquesta gent, en certa manera marginada, encara que amb moltes
ganes de viure bé els darrers anys

(HISTÒRIA D'UN JUBILAT)

de la seva vida.
A l'ETAPA FINAL hi surten els
partits polítics que omplen el gavatx
dels vells a canvi de vots, les organitzacions clàssiques, els qui duen
la vellesa amb dignitat i els qui tornen malsofrits. De fet, encara que
el I libre té enginy, no és ben bé una
obra d'invenció, sinó d'observació
de la realitat, degudament transformada perquè la novel.la no sigui
una crónica exacta de la vida ma-

INICIAMOS CURSOS EN MANACOR

narorina. No és una crónica exacta,
però és un retrat que només desdibuixa els personatges i manté la
realitat. És un document que cap
manacorí s'ha de perdre.
De moment ha sortit una edició
numerada i signada per l'autor,
però esperam que en breu se'n faci
una altra edició que, comptant la
primera a 7 SETMANARI, seria la
tercera edició en el primer any d'existéncia. Enhorabona a l'autor.

Dr. Monserrate Galmés
Especialista en Pulmón y Corazón.

Dr. Ovidio Herrero

airón de recreo
APIÁUTIC

de mame y mragoción

inform e s: tzt 46 04 71
55 44 61

Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiograffa - Rayos X
- Pruebas de exploración funcional respiratoria
- Espirometrias - Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.

Medicos de:

IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas: Tel. 55 08 85 - C/ Amador, 1 - Manacor

o

Es podrá veure per TV3, dissabte, dia 18 d'abril a les 21 hores

Tomeu Penya, present a la gran Gala Expo-92
Actuará juntament amb Monserrat Caballé, Ana Belén, Rocío Jurado i Joaquín Sabina
El dissabte 18 d'abril, TV3 emetrà, en programació especial, la
Gala Expo 92, un espai musical
d'una hora de durada, que substituirá «Això és massa», amb motiu de
la inauguració de l'Exposició Universal.
Gala Expo 92 és un espai realitzat per Canal Sur amb la
col•laboració de totes les televisions
autonòmiques. Es va gravar el 15
de març, al Teatre de la Maestranza de Sevilla, un dels millors teatres
d'Europa. Segons Xarli Diego, presentador català de la gala, «és un
dels millors teatres per no dir el miflor. És espectacular, preciós. A
més, pensa com xoca veure mil
persones escoltant parlar en català
i aplaudint com si ho entenguessin
tot».
Gala Expo 92 s'emetrà per TV3, i
a Catalunya será conduït per Xarli
Diego, el popular presentador del
concurs «El joc del segle». Xose
Luis Gayoso, de TVG, és l'encarregat de les presentacions per a l'audiència gallega, i Carlos Herrera ho
és per a la resta de les autonòmiques.

Diversitat musical
El programa tindrá les actuacions
de Montserrat Caballé, Rocío Jurado, Tomeu Penya, Ana Belén, Joaquín Sabina i les «bachatas» de
Víctor Víctor, un cantant dominicà.
La soprano catalana Montserrat
Caballé será l'encarregada de començar la gala, i aconseguirá, ben
segur, el moment més emotiu per a
tots els catalans quan cantará «Paraules d'amor», una cançó amb Iletra i música de Joan Manuel Serrat.
L'actriu i cantant Ana Belén
també oferirà un bon repertori de
les seves cançons, entre les quals
destaca «Lia», del compositor José
Maria Cano.
Aquesta gala amb motiu de l'Expo 92 també ens oferirà exclusives
musicals, com la presentació del
nou disc de Joaquín Sabina, «Físi-

ca y Química», i dues de les cançons de «Sirena», el nou llarga
durada del cantautor mallorquí
Tomeu Penya.
La cantant Rocío Jurado será
l'encarregada d'acomiadar el programa després de cantar «Sevilla»,

una cançó que aconsgueix emocionar l'auditori de la Maestranza.
Rocío Jurado, acompanyada de
Xarli Diego i parlant en català, acomiadarà el programa amb paraules
d'agraïment i d'amor dedicades a
l'audiència de TV3.

Estas son nuestras ofertas de la F.,:\
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Opel Corsa City (varios)
Opel Corsa City (varios)
Seat Marbella (varios)
Peugeot 205 Diesel
Voikswagen Polo G.T.
Ford Escort 1.3
[anclo HF 4wD
Flat Tipo 16v AA., ABS
Renault 21 TXE 2.0

PM-AT
PM-AL
PM-AT
PM-AK
PM-AX
PM-AC
PM-AT
PM-BB
PM-AK
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CORMOTOR, S. A.
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S' inaugurará el proper dia 23 a «La Caixa»

Exposició Homenatge a Jaume Vidal i Alcover
El proper 23 del present mes d'abril, en que es celebra el dia del 'libre en commemoració de la desaparició de dos grans literats: Shakespeare i Cervantes que morien
un 23 d'abril de l'any 1616, s'inaugurarà a la Casa de Cultura de l'Obra Social de «La Caixa» una exposició homenatgé a l'escriptor manacorí, Jaume Vidal i Alcover que
morí el mes de gener de l'any passat a Barcelona.
Aquesta exposició homenatge
que ha organitzat el Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí
comptarà amb la participació dels
autors vius que han volgut adherirse a l'homenatge amb l'aportació
d'un exemplar de cada una de les
seves obres publicades en Ilengua
catalana, un total de quarantaquatre, entre els que destaquen Miguel Ángel Riera, Guillem Vidal,
.

El dia 23, festivitat de Sant Jordi,
s'inaugurará l'exposició-homenatge a
Jaume Vidal i Alcover.

Josep Lluís Aguiló, Joan Anselm
Ginard, Lluís Massanet, Bernat
Nadal, Jaume Santandreu, i altres.
Posteriorment l'Ajuntament de Manacor editará un « Catàleg d'escriptors manacorins 1992» on a més de
la fotografia, hi haurà una síntesi
biográfica dels autors-expositors i la
relació de l'obra respectiva.
Una altra de les tasques que durà
a terme l'Ajuntament será l'edició
d'una «Guía de lectura» on es contindrà el nom i el nombre de llibres
que els escolars de Manacor han
Ilegit al llarg de l'any a les distintes
escoles del terme.
Finalment recordar que aquesta
exposició-homenatge a Jaume
Vidal i Alcover romandrà oberta a
«La Caixa» fins el proper dia 30
d'abril, formant part dels actes de la
V Setmana del Llibre.

NY Magdalena Ferrer.

La participació es realitzarà mitjançant els centres escolars

Convocada la segona edició del concurs de
redacció infantil i juvenil
(M.A.Llodra).- La delegació de
Cultura de l'Ajuntament de Manacor
amb la col.laboració del Consell Insular de Mallorca i Sa Nostra ha
convocat la segona edició del concurs de redacció infantil ¡juvenil a la
que hi podran participar tots els
alumnes de BUP, FP i Cicle Superior d'EGB de Manacor i el seu
terme municipal.
Les bases que regeixen aquest
concurs assenyala que la participació es realitzarà mitjançant els centres escolars. Els treballs, que hauran d'esser inèdits i originals, es

MLA

presentaran escrits en Ilengua catalana i amb una extensió máxima de
dos fols escrits a doble espai, a mà
o a máquina, per una sola cara.
Cada centre podrá presentar un
màxim de 25 treballs per categoria i
un mínim de 15 per accedir als premis que s'otroquin. L'acte d'entrega
de premis tindrà lloc el dimarts, 12
de maig, a les 19 hores al saló d'actes de l'Ajuntament. Els centres que
vulguin participar-hi hauran d'enviar
els seus treballs al Departament de
Cultura abans de les 13 hores del
dijous, 7 de maig.

CASH & CARRIES
DE ALZAMORA
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SUPER-OFERTAS
ANDORRA
28.300 pts.
Hotel *** en M.P.
PARIS
43.800 p ts.
SUIZA
69.500 pts.
AMSTERDAM-FLORIADE.... 76.800 pts.
MADRID y alrededores
33.500 pts.
SUR DE FRANCIA-TOULOUSE
Media Pensión
33.800 pts.
ESPECIAL FORMULA 1
CIRCUITO DE MONTMELÓ
desde
6.900 pts.
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LO MEJOR DEL MUNDO
SALIDA ESPECIAL
DE MANACOR Y COMARCA
SALIDA: 1 Mayo 7°° hs.
REGRESO: 3 Mayo 23" hs.
INCLUYE: Avión directo Palma -Sevilla Palma. • Estancia en hotel*" en alojamiento y desayuno. • Traslados aeropuerto. • Transporte en autocar diario
hotel - Expo '92 - hotel. • Acompañante y Seguro de viaje.

PRECIO: 49.900 pts.
ENTRADA AL RECINTO FERIAL
(Abono 3 días): 10.000 pts.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
VII MOSTRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ARTESANIA
La Delegació d'Indústria, Comerç i Transports de 111•1m. Ajuntament de
Manacor, comunica als comerciants o empresaris que vulguin exposar els
seus productes al Parc Municipal de Manacor durant les Fires i Festes de
Primavera - 1992, que poden reservar els estants de dia 21 a dia 24 d'abril a
les Oficines de l'Ajuntament de Manacor (Tel. 84 91 00)
Manacor, abril de 1992
LA DELEGADA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TRANSPORTS
Sgt. Catalina Sureda i Fons

Es va inaugurar el passat divendres a Sa Banca March

Les àmfores protagonistes de l'obra de
Campins Mas
(M. Ferrer) L'exposició de la pintura, Sónia Campins Mas es va
inaugurar el passat divendres, dia
10 d'abril a la Sala d'Exposicions de
Sa Banca March.
Aquesta artista de Ciutat, presenta la seva obra pictórica per primera
vegada a Manacor amb tota una
sèrie de quadres de distints tamanys que es caracteritzen per una
temática molt comuna, la relació
amb la mar però sobretot amb un
dels seus objetes més apreciats,
les àmfores; amb els acrílics i els
tons pastels que donen les formes
desitjades per l'artista al quadre, es
reflexa una pintura molt particular,
una forma de veure l'entorn molt
especial, les àmfores deis seus
quadres duen a l'espectador a la
mar a un fons molt sensible i desco-

La pintora, Sbnia Campins Mas exposa
la seva obra a Sa Banca March.

negut que té unes formes ben delimitades.
La pintura de Campins Mas es
podrá visitar fins el dia 24 d'abril a
Sa Banca March.

Foto: Antoni Blau.

Col.lectiva a «La Caixa»
Hi participen Na Catalina Artigues i En Joan Duran
(Redacció N.N.) L'Obra Social
de la Caixa de Pensions ha obert
una exposició col.lectiva de pintors i
pintores que restará oberta cada
horabaixa, a partir de les set, fins
passat festes, concretament fins dia
21.
Aquesta mostra presenta pintors
que formen part dels fons de la Galeria Llombards, de Cala d'Or. Entre
aquests pintors hi ha n'Andreu
Pon, decorador de professió, que
fa molts d'anys ja va fer una exposició a Manacor i que destaca per
presentar sovint paisatges bucòlics,
jardins abandonats o imatges decadents... aquesta vegada impregnats
de fortes taques de color morat per
contrastar agressivament amb la
dolçor del tema. N'Alícia Anguera
és una pintora poc coneguda per
nosaltres, catalana, ara afincada a
Mallorca, amb una visió clàssica del
concepte pintura-imatge.

EIs manacorins
Un dels aspectes atractius d'aquesta mostra es la participació
manacorina: Na Catalina Artigues,
artista provinent de l'antiga tradició
de copistes manacorins, ens ofereix
els seus temes, natures mortes,
fruites o flors, elaborats amb el
màxim de realisme que li és possible. Quasi es tracta d'una pintora
hiperrealista.
En Joan Duran, vell conegut dels

efeccionats a la pintura que recentment havia exposat individualment
a Sa Banca, segueix mostrant-nos
els seus ja familiars paisatges empastifats de dolçor i una certa melanconia de Ilum tènue de posta de
sol. Hi ha un avanç quan a la concepció d'alguns quadres: combina
el paisatge amb l'abstracte i fa una
abstracció concreta de l'obra en
conjunt. Un camí per a no abandonar.

Foto: Antoni Blau

RESTAURANT
Torrador Típic
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Espaguetti

Arroz Brut

Sopas mallorquinas

Palomo con col

Lomo con col

Cordero Mendia Vell

Calamar relleno

Postre, vino,

Postre, vino,

Postre, vino,

Postre, vino,

agua y café.

agua y café.

agua y café.

agua y café.

1.500 fati.

1.500 pis.

Mamá *s. • 5
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Merie4

1.500 pis.

41,
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'Paella

Frito Mallorquín

Filete de pescado romana

Postre, vino,

Postre, vino,

agua y café.

agua y café.

1.500 pis.

1.500p.

Mamá .s.• 6

or-gállati.4>
Arroz Marinera

Lentejas

¿Wad
1.000 pis.

Espaguetti
Escalope con
patatas
Helado

1.500 pis.

Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:

ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café

1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992

Vea nuestra carta de

COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35

Calitja Jazz i el seu disc «Moments»
Vaig saber de l'existència musical
de n'Andreu Galmés fa set o vuit
anys mitjançant una entrevista que
feia un setmanari local quan exercia de «cantautor».
Algunes de les respostes que donava a l'entrevistador tenien aquest
caire lleugerament insolent dels que
són joves i saben bé el que volen.
Quan passat un temps el vaig començar a veure relacionat amb el
món del jazz, fent bàsicament BE
BOOP i clàssics dels anys quaranta, no podia imaginar ni per un moment que arribaria al punt tècnic i
artístic en que es troba en aquests
moments i que ha aconseguit en
quatre anys d'estudi intens de la
guitarra.
En el cas de Toni Terrades no hi
ha hagut sorpresa. Des del primer
moment en que el vaig sentir tocar
amb NOVES DIRECCIONS vaig
endevinar que es tractava d'un
músic químicament pur, i, després
d'esperar un temps que acabás la
mili i altres mogudes que duia entre
mans, vaig tenir el plaer de tocar
amb ell quasi un any (fins que la torrentada se'n va dur els nostres instruments) al SABOGA de Porto
Cristo, constatant que, efectivament, no m'havia equivocat ni un
pel.
Ara, després d'uns anys de rodatge amb diferents formacions, n'Andreu Galmés, guitarra i en Toni Terrades, teclats, juntament amb Toni
Servera, baix i Joan Roig, bateria,
amb el nom artístic de CALITJA
JAll, ens presenten el seu primer
treball discogràfic:
MOMENTS, gravat als estudis
ONA de Bunyola.
MOMENTS és, bàsicament, un
mostrari. S'hi endevinen la majoria
de les tendències jazzístiques dels
darrers anys, colades, traduïdes i
reelaborades per CALITJA segons
el seu tarannà musical.

Dels nou temes que integren el
disc (compact disc per a ser més
exactes) en firmen dues en Toni
Terrades (AUTOMÁTIC FILL i LA
INSUPERABLE LLEUGERESA DE
SER MÚSIC), quatre n'Andreu Galmés (MOMENTS, CALITJA, EXTERIORS i BLUES OVER) una tot el
grup (Epíleg) i dues versions: LAIALA de Tirelli i IN A SILENT WAY de
J. Zawinul, el teclista de Weather
Report.
Els resultats em semblen bons en
general, però hi ha moments (sobretot quan improvisen) que són
realment espectaculars.
El seu nivell tècnic és alt. Es nota
ja des dels primers compassos que
estan entrenats amb els seus respectius instruments i que van al dia
quant a les fórmules musicals que
usen els monstres actuals del jazz.
S'ha de remarcar que, contràriament al que es fa amb altres estils
musicals, CALITJA JAll, han volgut gravar el disc tots junts a la vegada com si actuassin en directe i
no pista a pista per a separat com
és habitual. Això fa que, si bé s'ha
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pogut colar alguna petita imperfecció, el disc ha guanyat molt en ..autenticitat i frescor.
El guitarrista català MAX SUNYER, amic personal de n'Andreu
Galmés, ha tengut la gentilesa de
tocar dos temes amb ells (LAIALA i
BLUES OVER) arradonint la ja
magnífica labor guitarrista del disc.
Mario Fidani, amb la trompeta,
dóna un so genuïnament jazzístic
als temes CALITJA i SILENT WAY.
Alguns bons moments a senyalar
del disc podrien ser per exemple el
solo HEAVY que es despeja n'Andreu a «LA INSUPORTABLE...»; el
piano surrealista de Toni Terrades
a «BLUES OVER» i la magnífica
labor de suport en tot el disc de
Joan Roig a la bateria i Toni Servera al baix.
MOMENTS és un disc bo. No és
un disc definitiu (no hem d'oblidar
que el jazz és una música de maduresa i tots ells són molt joves); però
és un treball molt brillant que deixa
entreveure un futur inequívocament
prometedor.
TOMEU MATAMALAS

Aquest dijous a la Plaça de Sa Rectoria

Dia del llibre, una finestra oberta a la literatura
Com ja és tradicional, aquest dijous dia 23 d'abril es celebra pels distints pobles i ciutats d'Espanya el dia del llibre. Manacor no en será una ex-

cepció i d'això s'encarreguen els llibreters que un
any més organitzen una interessant Fira del 'libre.

Les darreres novetats literàries
juntament amb llibres curiosos i especialment interessants es podran
conèixer a aquesta nova fira del Ilibre que es celebra a Manacor
aquest dijous, festivitat de Sant
Jordi. Regalar un llibre i una flor és
el més típic d'aquest dies, Sant
Jordi és per molts de poble una
festa arrelada cosa que encara no
s'ha aconseguit a Manacor.

El bell costum de regalar un
llibre
A Manacor els llibreters muntaran
aquest dijous «Dia del llibre» una
fira de llibres a la Plaça de Sa Rectoria, al igual que en anteriors edicions. Darrera l'Església es podran
veure una mostra dels llibres que
es poden adquirir a les distintes llibreries de Manacor amb les darreres novetats literàries, els llibres
pels més petits i tota una mostra
d'obres de distints generes literaris.
Amb tots els llibres presentats a
la fira els llibreters oferiran el tradicional descompte potenciant aquest
bell constum de regalar un llibre en
aquest dia tan assenyalat. És sabut
que l'índex de lectura de la nostra
societat no és tan alt com deuria, i
per tal, només queda potenciar l'habit de lectura sobretot entre la gent
més jove. Dita fira s'obrirà a les

A la Plaga de Sa Rectoría aquest dijous es trobarà la Fira del ¡libre.

10.00 hs del matí i romandrà oberta
fins a les 2000
, hs. del capvespre,
és a dir que al llarg de tot el dia es
podrá visitar aquesta fira del llibre
que s'inclou dins els actes promoguts per aquesta V Setmana del Llibre.
Els llibreters pretenen d'aquesta
manera oferir al poble una finestra
per poder conèixer les novetats del
món literari i també donar l'oportunitat de fullejar els llibres més interes-

sant, en definitiva, apropar-se un
poc més al !libre...
Un fet que destaca enguany respecte a l'any passat és que degut a
la coincidencia de la fira amb les
festes de Pasqua els escolars no
podran assistir a la f ira amb l'escola
sinó que l'hauran de visitar de
forma particular.

M• Magdalena Ferrer.

MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE PESCADO MARISCO HAMBURGUESAS POLLO SANDWICH PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
-

-

-

-

Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA

A
LOS RESCATADORES EN
CANGUROLANDIA
Local de proyección: Goya Cinema (Jueves y Viernes Santo a las
1530 h, 1730 h. y 1930 h.)
Hendel Butoy y Mike Gabriel.
Producida por Walt Disney. Intérpetres: Animación.
Segunda parte o secuela de < Los
rescatadores", película de dibujos
animados producida por la Walt
Disney en 1985. En «Los rescatadores en Cangurolandia» los protagonistas se desplazan hasta la lejana tierra de Australia atendiendo la
llamada de un amigo que pretende
salvar un magnífico ejemplar de
aguilucho cuya vida está amenazada por un grupo de cazadores furtivos.
En el país de los canguros los
dos ratoncitos encontrarán a curiosos personajes que siempre estarán dispuestos a ayudarles en sus
pesquisas.
Género: Animación/Infantil - Valoración Artística: 7 - Valoración Comercial: 8. Para todos los públicos.
,

EL ÚLTIMO BOY SCOUT
Local de proyección: Goya Cinema (de miércoles a lunes).
De Tony Scott, con Bruce Willis,
Damon Vayans y Chelsea Field.
Joe Hallenbecf es un oscuro detective privado perteneciente al distrito de Los Angeles. Acepta cualquier caso con tal de ganarse un
par de dólares. Atrás quedaron los
años en que fue un brillante agente
del servicio secreto americano.
Hasta en una ocasión salvo la vida
al presidente de Estados Unidos de
América. Todo aquello se perdió
cuando tuvo un enfrentamiento con
un político corrupto que consiguió
que expulsaran a Hallenkeck del
cuerpo. Su vida en la actualidad es
la de un fracasado, tanto personalmente como profesionalmente. Su
propia hija Donan, una jovencita
adolescente, le menosprecia.
Largometraje de acción y con
cierta dosis de intriga, interpretando
por el popularísimo Bruce Willis.
Entretenida.
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Género: Acción - Valoración Artística: 7 - Valoración Comercial: 7.
Para todos los públicos.

FRANKIE AND JHONIE
Local de proyección: Teatre Municipal (de miércoles a sábado).
De Garry Marshall, con Al Pacino.
Un cocinero regresa a la ciudad
de Nueva York, tras cumplir una
condena en la cárcel de Manhatan.
Al llegar a la mencionada ciudad
encuentra trabajo en un restaurante. Allí conoce Frankie, una atractiva mujer ya entrada en la madurez
que desconfía de todos los hombres que intentan conseguir su
amistad. Pese que en un principio
detesta a Jhonie, a quién considera
una persona oportunista, pronto se
dará cuenta del optimismo y la sinceridad que demuestra en cada una
de sus actitudes que son reales y
no fingidas, y que su forma de ser
no se parece en nada a la de otros
hombres que ha conocido.
Género: Drama - Valoración Artítica: 7 - Valoración Comercial: 7.
Para todos los públicos.

HAY UN MUERTO EN MI CAMA
Local de proyección: Teatre Municipal (domingo y lunes)
De Caries Reiner, con Kristie
Allen, Bill Pulmman, Carne Fisher y
Jamie Gert.
«Hay un muerto en mi cama" es
la historia de Marjorie Turner, un
ama de casa sexualmente frustrada
de New Jersey que vive una aventura amorosa con un apuesto desconocido que encuentra en un supermercado.
Cuando la apasionada aventura
resulta mortal para el desconocido,
Marjorie intenta ocultar el cadáver
pero Nick neamy, un sufrido vendedor de persianas cuyo hermano
Wilbur es candidato a jefe de policía, descubre el fiambre.
Por error Nick cree que es él
quien ha matado al desconocido,
que cree que es el marido de Marjorie.
Pero aún le espera una sorpresa
mayor a Marjorie, cuando descubre
que su amante era Charles Turner
hijo, doctor en medicina y hermano
mayor de su marido Harry.
Género: Comedia de intriga - Valoración Artística: 6 - Valoración Comercial: 6. Para todos los públicos.
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Descubre todo lo que pueden darte los SEAT IBIZA Serie Olímpica por el mismo precio.
La posibilidad de elegir en cada categoría el coche que quieres sin que te cueste más.
Una revolución sin precedentes en el mundo del automóvil.
3 0 5 PUERTAS POR EL MISMO PRECIO. u DIESEL O GASOLINA POR EL MISMO PRECIO.
63 CV. 0 90 CV. POR EL MISMO PRECIO._
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LA AMBICION DE SUPERARSE

Infórmate en:

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
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A S'HORA DE SA VERITAT

Per Felip Barba

Juvenil Manacor:
un ascens en joc

Després d'haver disputat trenta
partits d'aquesta Lliga 91-92, dels
que n'ha guanyat vint-i-sis, empatats
quatre, cap de perdut, amb cent nou
gols a favor i deu en contra. El Juvenil Manacor s'ha proclamat brillantment campió del Grup A de la Primera Regional Juvenil, cosa que no
és notícia, però que a partir de
demà divendres, el Juvenils que dirigeix Toni Pastor, jugaran la Lligueta
d'Ascens a la Primera Nacional, pel
que durant quasi més d'un mes tots
els aficionats al fútbol manacorins
estaran pendents dels resultats d'aquest equip.
.

Pens que ara més que mai, tots
plegats hem de recolzar aquest
equip juvenil, l'equip que pot aportar
per la próxima temporada jugadors
al primer equip i el més important,
que pot donar una categoría nacional a la cantera roigiblanca, el que
suposaria una passa molt important
pel futbol base manacorí en molts
d'aspectes: motivació, il.lussió,
ganes i mentalització per tots
aquests al.lots que pertanyen a les
diferents categories inferiors del
C.D. Manacor i que fan feina per un
dia no molt llunyà arribar a ser futbolistes en projecció i qualitat.
Crec que si el Juvenil Manacor
aconsegueix el seu objectiu d'ascendir, es demostrará la qualitat
d'uns jugadors i d'un entrenador,
que malgrat les critiques rebudes,
tant de dins la directiva i alguns tècnics de la mateixa cantera, pot esser
per enveja o per impotència amb els

equips que dirigeixen. Aquest equip
ha sabut lluitar al llarg d'aquesta
temporada per aconseguir aquesta
important passa, que els ha duit a
disputar a partir de demà la Lligueta
d'Ascens a Nacional.
Una lligueta que no será de cap
manera un camí de roses, ja que
cada partit será una final, ja que
equips tan representatius com l'Eivissa Atc., Sporting Maonès i La
Salle de Palma, seran obstacles dif ícils de superar i per tant s'haurà de
jugar amb serietat, motivació i
il.lusió per poder aconseguir la primera plaça d'aquesta definitiva Iligueta, a on una sopegada o una victòria pot esser definitiva per ascendir o quedar una temporada més a
la categoria regional. Per tant des
d'aquest primer partit de demà a
Maó, els jugadors manacorins que
entrena Toni Pastor, han de sortir a
jugar com ho feren a Sa Pobla i dins
Sallista, a on demostraren la seva
vàlua, la seva categoria i que són
capaços de guanyar a qualsevol
equip.
Ara está en joc el ser o no ser d'aquest equip que tant brillantment
ens ha representat a la Lliga, el demostrar que són els millors i que
poden tornar al fútbol base manacorí una categoria nacional. Estic
segur que faran més del que poden i
donaran el màxim de rendiment per
aconseguir aquest ascens, al mateix
que han fet als partits importants de
la Lliga, ja que és molt el que está
en joc.

Fullana, no nomós
el palit de Ferreria
den «Jimmy», sinó
dar demostrat que e
actualment

equip poden en q
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Noticiario Deportivo
La directiva del Manacor no renuncia a res

El pasado viernes día 10

Ha oferit 500.000 pessetes a la
plantilla si s'ascendeix a Segona B

Los benjamines del Porto Cristo
estuvieron con el Real Madrid

Encara que manquen sis
jornades per finalitzar
aquesta Lliga 91-92, el Manacor está pràcticament
classificat per disputar el
play-off i d'aquesta manera
intentar ascendir a Segona
B.
Aquest passat cap de setmana, un vocal de la Directiva del Manacor, va fer un
oferiment de 500.000 pese-

las de prima als jugadors
roigiblancs si aconsegueixen
ascendir.
Amb aquesta oferta per
part d'aquest vocal, queda
demostrat que la Junta Directiva del Manacor no renuncia a res i que l'interesa
tot el que sigui minorar el
Club, tan econòmicament
com esportivament.

Es celebrará el pròxim dia 30 d'Abril

Quasi tot a punt per la
«Festa Grossa del Manacor»
Encara que falten dues
setmanes per arribar al 30
d'Abril, dia que es celebrará
la «Festa Grossa del C.D.
Manacor 92», quasi tot está
a punt i per tant s'espera
que siguin molts els aficionats que vagin a aquest
aconteixement.
La Directiva del Manacor
pretén que aquesta fasta sia
com el d'una gran familia,
de germanor, a on estiguin
presents tots els jugadors
de les diferentes plantillas i
categoria del C.D. Manacor,
el que podria suposar que
aquesta nit del 30 d'Abril, es
recordás com la Festa més
grossa que ha organitzat el
Manacor.
De moment, són més de
cinquanta les cases comercials que han aportat regals
que després del sopar es
sortejaran, així com també
un viatge per dues persones
a Eivissa o Menorca, cedit
per Viatges Manacor.
Penó una de les coses
més especials d'aquesta
«Festa Grossa del Manacor
92», será sense cap dubte
la subhasta que es fará d'un
quadre regalat pel guardonat pintor manacorí Joan
Riera Ferrari.

La vetlada roigiblanca
acabará amb ball, amenitzat

per Martí «Salem», Pep
Ros i Gina.

També hi haurà entrega
de plagues i distincions a
destacats jugadors i a persones que des de sempre
han col.laborat d'una manera o altra amb el C.D. Manacor.
A aquesta testa del Manacor hi assistiran autoritats
futbolístiques i polítiques i
de moment ja ha confirmat
la seva presència el President de la Federació Territorial Balear de Futbol, Antoni
Borras del Barrio, que aprofitarà aquesta vetlada per
entregar els Trofeus de
Campions als equips manacorins que ja han aconseguit
títols.
El preu del tiquet d'aquest
sopar és de 2.500 pessetes
i haurà un preu especial per
al-lots de menys de 14 anys,
que será de 1.250 pessetes.
Pel que s'espera una massiva assistència de socis i
simpatitzants de l'Entitat roigiblanca manacorina.
Els tiquets es poden adquirir abans del dia 28 d'Abril, als següents llocs: S'Agrícola, Bar Mingo, Viatges Manacor, Bar de Na
Capellera i Directius del
Manacor.

El pasado viernes dia 10 y
con motivo de la visita del
Real Madrid a Mallorca, debido a las buenas relaciones
existentes con el Porto Cristo, el Real Madrid tuvo la
gentileza de invitar al Porto
Cristo a una recepción, interesándose que a la misma
asistiera el benjamín Guardiola, debido a que les han

llegado rumores de este
gran jugador y de su facilidad goleadora. El Porto
Cristo por su parte obsequió
al Real Madrid con una foto
del equipo benjamín, como
se puede observar en la fotografía, firmada por todos
los componentes del joven
equipo porteño.

Era l'únic candidat

Antoni Borrás del Barrio,
seguirá presidint la
Federació Balear de Futbol
Dimecres passat als locals
de la Federació Territorial
Balear de Futbol, es va celebrar l'Assemblea per proclamar el nou President de la
Federació Balear.
Un total de 40 assembleistes, representants dels
jugadors, entrenadors, árbits
i directius, es reuniren per
recolzar l'única candidatura,
ja que Antoni Borrás era l'únic candidat, ja que a pesar
de que es parlava molt de
que tendria oposició, a s'hora de sa veritat ningú es va
presentar.
Després d'unes paraules
als assembleistes de n'Antoni Borrás, es va procedir a la
votació, a on dels 40 assembleistes, 39, donaren la confiança a l'actual president
que ja feia set anys que

ocupava la presidència de la
Federació Balear. Amb
aquesta proclamació, Antoni
Borrás seguirá presidint el
col-lectiu balear de futbol
durant quatre anys més, pel
que tendrá continuïtat la
seva gestió i es podran dur
a terme tots els projectes
que estaven prevists.
Amb la continuació de Antoni Borras i el recent nomenament de Pep Domenech
com a President del Comité
Territorial d'Árbits, comença
una nova singladura, a on
es pot fer a tots el nivells
una feina seriosa i efectiva
pel Futbol Balear, ja que els
projectes són molts i ambiciosos, que amb la unió de
tots els estaments futbolístics es pot dur a terme.
Text i foto: Felip Barba
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Sense En «Menotti», En Biel i es
‹Cabecín» no pogueren guanyar
dins Ferreries. Ganes n'hi havia
però idees poques.
,

L'equip d'En Tal i Tal, cada diumenge s'allunya més de l'ascens,
però té més de dos milions de pessetes de superávit. Segons el seu
programa de televisió, ascendir no
ascendirà, però doblers n'hi haurà a
voler.

1111111. .

El cert és que tant un com l'altre
volien fer la punyeta a En «Jimmy»
i empataren el partit, cosa que
aquest no havia aconseguit aquesta
temporada. Els va enviar una felicitació des de Suïssa.

Els àrbitres ho fan malament i
d'això es queixa En Toni «Trobat»,
que diumenge passat va tornar perdre. Tot perquè En «Piter» Llull, ara
vilafranquer, li va marcar dos gols
legals.

Amb tot aquest desbordell que ha
causat aquest empat, la Directiva
del Manacor ha decidit donar descans als substituds d'En «Jimmy» i
una prima d'una capsa de bombons. Això els endolcirà.

Tot está a punt perquè aquest divendres i després de guanyar dins
Maó. «Mister Látigo» Pastor i En
Joan de s'Apotecaria es mengin
una caldereta a compte del Club.
No hi ha temps que no torn.

O Fútbol
El próximo domingo en Na Capellera

Manacor-Playas de Calviá, partido de la
Jornada
partido a favor de los rojiblancos, que se tuvo que
conformar con el empate,
que como anécdota, diremos que es la primera igualada del Manacor después
de haberse jugado treinta y
dos partidos de esta Liga
91-92.
A partir del próximo domingo, el Manacor va a iniciar su tanda de partidos
frente a los equipos mejor
clasificados, recibiendo en
Na Capellera al potente
equipo del Playas de Calviá,
un conjunto plagado de
grandes jugadores que está
luchando denodadamente
por conseguir una de las
plazas para jugar el play-off

Sin jugar un gran partido,
el Manacor no mereció
ceder un punto al Ferreries,
ya que a lo largo de los noventa minutos, el equipo rojiblanco que dirigía Biel Fullana, en ausencia de
«Jimmy», tuvo las más claras ocasiones de conseguir
desnivelar el marcador a su
favor. Aunque se viera perjudicado ostensiblemente
por la parcialísima actuación
del Sr. Bouza Vázquez, que
dejó de señalar un claro penalti cometido sobre Onofre
y después anuló incomprensiblemente un gol completamente legal del mismo jugador, dos jugadas decisivas
para la resolución final del

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López
Bauzá
Salvuri
Matías
Andreu
Brunet
Barceló
Julián
Nebot
Marcelino
Peñafort
Sebastián
Botellas
Pedri
Sansó
Cándido
Alberto
Riera
Nadal
Ondivie la
Servera
Xisco

69
53
45
45
45
42
39
39
37
36
19
17
12
3

empató el
primer partido
de esta
temporada
I
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Si se gana al
Playas, los
rojiblancos

estarán

clasificados
para el play-off
de ascenso

3
2
1
1
1

Lopez

Restaurante

44

El trofeo más
antiguo de
la comarca
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Manacor
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El pasado
domingo en
Ferreries, el

Tel. 58 52 76

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

de ascenso. Por lo tanto
vendrá a Na Capellera a intentar conseguir un resultado que les sea positivo y así
poder mantener intactas sus
aspiraciones.
Tambián para los rojiblancos este partido es realmente importantísimo, ya que de
conseguir la victoria estarían
matematicamente clasificados para disputar la fase
final. De todas maneras
pensamos que los rojiblancos no atraviesan por su
mejor momento de juego y
que tienen que mejorar bastante si quieren vencer al
equipo de Tolo Vich. Hay jugadores que no están en su
mejor momento y esto

puede que haya repercutido
en el rendimiento global del
conjunto.
En la plantilla manacorense, sigue la baja de Toni
Gomila, aunque es más que
probable que se recupere a
Tomás Riera, lo que supondría poder contar con casi la
totalidad de la misma.
Este encuentro, sin duda
el de la Jornada en la Tercera Balear, va a dar inicio a
las cinco de la tarde y va a
ser dirigido por el Sr. Santandreu Munar.
Las alineaciones probables que presenten ambos
conjuntos pueden ser las siguientes:
MANACOR: Kiko o LLodrá,
Tomás o Muñoz, Copoví,
Valentín, Salas, Casals,
Expósito, Tófol, Nof re, Femen ias y Tent.
PLAYAS DE CALVIA:
Palou, Doro, Soria, Javier,
Pericás, López, Tomás,
Montserrat, Palmer, Riado
y Joaquín.
Texto y foto: Felip Barba

Tras el empate ante el España, la copa del Rey más lejos

El Cardassar rinde visita al Ferriolense
Para este sábado a las
cinco y media de la tarde

Los discípulos de Bauçá
siguen haciendo de las
suyas, el domingo pasado
tan sólo pudo empatar a uno
ante el España de Llucmajor, un conjunto teóricamente asequible. Adelantándose
en el marcador los «Granots» con un tanto de J.
Sancho y cuando parecía
que se llegaría al final con
victoria mínima local, el jugador visitante Cantos, a
falta de tres minutos para el
final del evento, engancha
un potentísimo disparo con
un «do de pecho» incluido,
que hizo cantar al cancerbero llorencí L. Seminario, y
enmudeciendo el respetable
de «Es Moleter», estableciendo el empate a uno, sin
tiempo material para más.

El goleador Biel Morey,
intentará perforar las redes
del Ferriolense.

el Cardassar se las verá con
los de Son Ferriol, un conjunto clasificado en la zona
media de la tabla concretamente el décimo primero
con treinta y dos puntos en
otros tantos partidos. El Ferriolense es un equipo compacto y de sobria defensa
donde destaca el bloque en
sí, y no las individualidades.
Por otra parte la escuadra
Ilorencina tiene la imperiosa
necesidad de ganar, si aun
quiere optar por alguna de
las plazas para jugar la próxima temporada en la Copa
del Rey. El equipo llorenci
está en estos momentos en
octava posición con treinta y
cuatro puntos y tan sólo dos
positivos de los siete que

tenía en la primera vuelta
del campeonato.
Para esta próxima jornada
Jaume Bauçá tendrá muchas dificultades para confeccionar la alineación que
defenderá los colores gualdinegros al tener muchos jugadores «tocados» como
son: Torreblanca, Loren,
Galletero, «Nando» Seminario, Roig y Estelrich, por lo
que la alineación más probable sea la siguiente:

L. Seminario, Femenías,
Gomila, Sancho, Caldentey, Carrió, Sureda, Vicenç
o Loren, Morey, Casals y
(Mando» Seminario.
El encargado de dirigir
el evento será el Sr. Domínguez Jerez.
Joan Fornés

Consiguió su primer positivo en Portmany

El Badia, recibe la visita de la Peña Deportiva
Redacción.- A pesar de
llegar al descanso con dos
goles de ventaja, el Badia
de Cala Millor no supo mantener esta ventaja hasta el
final del partido de Portmany
y en la segunda mitad, con
dos goles a balón parado,
uno al saque de un libre directo y el otro de penalti, el
equipo de Sant Antoni consiguió neutralizar la ventaja
conseguida por el conjunto
de Esteban Caldentey, a
pesar de ello los de Cala Millor siguen su marcha ascendente y por primera vez
en esta liga 91-92, cuentan
con un positivo en su casillero.
Con la intención de seguir
aspirando a disputar la Copa

siete primeras plazas de al
final de esta liga, por lo que
deberán ratificar su buen
momento venciendo al difícil
equipo pitiuso.
No parece que haya novedades importantes en la
plantilla del conjunto de Cala
Millor para afrontar este encuentro frente a la Peña Deportiva, por lo que el once
inicial no variará mucho del
formado por: López, Bauzá,

del Rey, el conjunto del
Badia de Cala Millor, debe
vencer el próximo domingo
al conjunto de la Peña Deportiva que entrena Juan
Seminario y que actualmente ocupa una posición media
en la clasificación con dos
negativos en su casillero.
De todas maneras es un
equipo a tener en cuenta, ya
que suele conseguir buenos
resultados fuera de su
feudo.
Con todo esto, el partido
entre badienses e ibicencos
se presenta bastante interesante, ya que los jugadores
locales intentarán vencer a
los visitantes y de esta manera seguir su liga particular
para conseguir una de las

Brunet, Matías, Marcelino,
Peñafort, Julián, Nebot,
Andreu, Saivuri y Barceló.

Botella, delantero del Badia

Este interesante encuentro va a ser dirigido por el
Sr. Florit Febrer de la Delegación de Menorca, dando
inicio a las cinco menos
cuarto de la tarde.

Tras perder 1-2 ante el Villafranca

El Barracar se aleja casi definitivamente
del liderato
Umbert,
Riera,
Martí,
Morey, Gayá y Mascará
(López).

Tras su derrota del pasado domingo ante el Villafranca, el Barracar ha pasado
en dos jornadas de ser lider
a perder casi todas las opciones de conseguir el título.
El gol marcado por Estrany
no bastó para que los de
Pep Santandreu consiguieran un resultado positivo.
BARRACAR: Garau, Estrany (Juan Pedro), J. Miguel, Rublo, Torrens, Más,
Sureda, Mayordomo, Mora
(Galmés), Mascaró (Frau)
y Servera.

INFANTILES
POBLENSE 2
BARRACAR 1
BARRACAR: Perelló, Vida!,
Acedo, Fullana, López, Parera, Enrique, Febrer,
Campayo, Martín y Expósito. (Caldentey, Slmarro y
Adrover).
Jugando el mejor partido
de la temporada, el Barracar
despidió la Liga 91-92, venciendo por cuatro goles a
uno al Poblense, con goles
de Martí, Morey, Gayá y
López.
BARRACAR: Bordoy, Pascual, M. Miguel, B. Miguel,

Galmés, Mascaró, Cabrer,
Miguel, Fernández, Pons,
Gallardo, Ca ldentey,
Amer, Froufe y Arévalo.
(Oliver).

CADETES
PORRERAS 6
BARRACAR 1
Arévalo marcó el gol del
honor del Barracar, en un
partido de claro dominio
local.
Por el Barracar jugaron:

JUVENILES
BARRACAR 4
POBLENSE 1

El gol de Acedo, no bastó
para que los infantiles de
Guillem Sureda consiguieran un resultado positivo en
su visita al Poblense, en
donde merecieron un mejor
resultado.
Felip Barba

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
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Gimnasia de Mantenimiento
Femenina

EL JUDO: TU DEPORTE
LA UNESCO. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte más aconsejable para niños-as hasta 14 años.
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GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
—

HORARIO

Afanes y Jueves
to
14.>

Infantiles hasta 8 años de 630 a 720 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 820 a 10 noche

OFERTA INICIO DE AÑO NUEVO
Malucula gratis y 10% de dto,
en la compra del Kimono

Lunes, Miércoles y Viernes marianas de 930 a 1030 h.
Lunes, Miércoles y Viernes tardes de 2030 a 2130 h.

OFERTA VALVA HASTA EL 31 DE EAERO

Pep Mascar° ir Dan Maestro Nacional de Judo) • Tal liad 55 29 93
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Sin ningún compromiso llenos
dos chumo a prueba

¡¡ VEN E INFORMATE !I

Sin ningún compromiso llenes
ji
dos ciases a prueba

VEN E INFORMA TE

!!

Mañana viernes en el Estadio Mahones

Sporting Mahonés-J. Manacor, primer partido
de la Fase de Ascenso a la Nacional Juvenil
Con la victoria por cuatro
goles a cero sobre el C.C.
San Luís, el Sporting Mahonés Juvenil, consiguió el título de campeón de Menorca, que le da opción a disputar la Fase de Ascenso a
la Primera Regional Juvenil,
juntamente con el Ibiza
Atco., La Salle de Palma y
Juvenil Manacor A.
Este viernes (Viernes
Santo), en el Estadio Mahonés, va a dar inicio esta Liguilla de ascenso, con el
partido que enfrentará al
conjuto menorquín que entrena Diego Sintes y al manacorense que dirige Toni
Pastor. Un partido más que
interesante para los rojiblancos, ya que al comenzar
esta liguilla conuna victoria
podría ser definitiva para
conseguir el ascenso. Pensamos que los rojiblancos
pueden aspirar a conseguir

Equipos de/Juvenil Manacor y Sporting Mahones Juvenil
los dos puntos en Mahón,
ya que presenciamos el partido de los menorquines y
creemos que los juveniles
manacorenses son superiores, aunque esto hay que
demostrarlo sobre el rectangulo de juego, en donde los
jugadores de Toni Pastor
tienen que dar la medida
real de sus posibilidades

sobre un terreno de juego
de hierba, que puede ser un
ligero handicap para los manacorenses. De todas maneras los juveniles del Manacor han demostrado que
cuando es necesario dan el
callo y ganan los partidos, lo
que hace que se espere que
consigan estos dos importantes primeros puntos.

El equipo titular del Manacor que se enfrente inicialmente al Sporting, es difícil
de predecir, ya que hay algunos jugadores tocados y
se está a la espera de si se
recuperan o no. Aunque no
variará mucho del formado
por: Mike o Nadal, Sureda,
Estelrich o Latorre, Riera
Chaparro, Puigrós, Cercós, Monse, Ordinas o Nicolau, Javi, Solano y
Consta.
Por el conjunto del Sporting, jugará con casi toda
seguridad el equipo formado
por: Orfila, Damián,
Camps, Dioni, Finestres,
Manolo, Olives, Javi, Juan
Antonio y Carlos.
Este interesantisimo partido, dará inicio a las doce y
cuarto del mediodía.

Texto y fotos: Felip Barba

Futbol

Cantera del Manacor
Hoy jueves y pasado mañana sábado

Manacor A Cadete y Real Mallorca, se
juegan el Campeonato de Mallorca
Hoy jueves a partir de las
once de la mañana en el Miguel Nadal de Palma, se va
a disputar el partido de ida
del Campeonato de Mallorca
de Cadetes (Federados), jugandose el próximo sábado
en Na Capellera a las seis
de la tarde el partido de
vuelta. El vencedor de esta
eliminatoria se clasificará
para disputar la Fase Final
del Camppeonato de Baleares, juntamente con el Campeón de Menorca, Ibiza y el
Campeón Escolar de Mallorca. El equipo manacorense
que entrena Juan Adrover,
ha efectuado una extraordi-

Nueva victoria del equipo
que entrena Toni Rigo, que
con goles de Llabrés 2,
Juan 2, Moragues, G.
Muñoz y F. Muñoz, se mostró muy superior al equipo
local.
MANACOR: Sansó, Mascaró, Nicolau, Moragues, Pujadas, Juan, G. Muñoz,
Llabrés, F. Muñoz, Alcalá
y Serra. (Febrer).
Benjamines Fútbol 5
PLAYAS DE CALVIA, 1
OLIMPIC A, 18
El Manacor A Cadete, juega la final del Campeonato de
Mallorca

SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE
CALA MILLOR
De 2y 3 habitaciones desde
5.850.000 ptas.
Grandes facilidades de pago
*Vista al mar (50 m. playa)
*Aparcamientos
*Materiales primera calidad
*Preinstalación de calefacción
Oficina de ventas cl Joan Servera Camps, 6 (Frente
Hiper Colón) - Tel. 55 44 11-813007 - CALA MILLOR
(Mañanas)

nana liga y afronta esta fase
final con la moral a tope y es
un serio candidato para conseguir el titulo de Campeón
de Mallorca, después el de
Baleares y ser el representante de nuestras Islas en el
Campeonato de España.

Juveniles
MANACOR B, 1
MONTUÏRI, 1
MANACOR B: Carrión,
Reus, Oliver, J. Munar,
Pascual, G. Munar, Pablo,
López, Mascaró, Grimalt y
Rigo. (Caldentey).
Partido de poder a poder,
en el cual el equipo rojiblanco no pudo superar al lider
Montuiri, aunque tuvo ocasiones para conseguirlo, el
gol del Manacor B lo marcó
Caldentey.
Benjamines C.I.M.
PORRERAS ATCO., O
MANACOR, 7

Finalizó la Liga de Fútbol
5 Benjamín y un equipo, el
Olimpic A del Manacor, ha
conseguido el titulo de camhabiendo ganado
peón,
todos los partidos disputados. El pasado sábado consiguió vencer, una •z más
por goleada al Playas de
Calvià, con goles marcados
por: Torrejón 7, Benavente
3, M. Amer 3, Barragán 2,
Alberto 2 y P. Amer.
OLIMPIC A: Lorenzo, Torrejón,
Benavente,
M.
Amer, Morey, P. Amer, Barragán, Adrover, Alberto y
P. Amer.
Cadetes
BINISALEM, 1
MANACOR B, 1
No supo aprovechar sus
ocasiones el equippo de Tiá
Nadal, que no pudo conseguir vencer en Binissalem.
Gayá fue el autor del gol rojibia nco.
MANACOR
B:
Bernat,
Durán, Pol, Ramírez, Gayá,
Ferrer, Soler, Ouetg las,
Pocoví, Munar y Copoví.
(Llull, Grimalt, Martínez,
Aguilar y Nadal).
Felip Barba

Cantera del Porto Cristo

Victorias de los dos benjamines
Dos nuevas victorias consiguieron los dos equipos
benjamines, el Ses Comes,
siguiendo su buen momento
de juego venció por dos
goles a uno al Estudiantes,
con goles marcados por Alabance y Rodriguez.
SES COMES: Perelló, Um-

bert, Díaz, Vadell, Sans,
Alabance, Rodríguez
(Pérez), J.del Salto, D. del
Salto, Díaz y Guardiola.
SES SALINES, O
PORTO CRISTO, 8
El Porto Cristo sigue en

su linea de buenos partidos,
esta vez el equipo batido ha
sido el Ses Salines. El conjunto rojillo de Miguel Mut,
sigue con la moral a tope en
esta recta final del Campeonato, conservando intactas
sus aspiraciones. Los goles
porteños fueron materializa-

dos por: Guardiola 4, Prieto 2, Romaguera y González.
PORTO CRISTO: Brunet,
López, Moncada, García,
Barrado, Romaguera, Prieto, Pollón, Perelló, Gayá y
Guardiola.

Fútbol Base C.D. Cardassar

Los juveniles de M. Bestard golearon al Xilvar
Cadetes 1 Reg. G.A.
CARDASSAR, 2
POLLENÇA, 1
Cardassar.- Durán, Riera,
Pujadas, Santandreu, Mestre, Roig, Melis, Gomila, Fullana, Puigrós, Llinás (Riera,
Galmés, Caldentey, Soler).
Los chavales del tandem

Miquel-Ballester, cerraron
una brillante temporada con
victoria, logrando el objetivo
de mantenerse en la máxima categoría balear. En un
encuentro jugado de poder a
poder, donde el triunfo se
decantó para los locales con
goles de Gomila y Fullana.

Destacó la labor del Zaguero Santandreu.
Setmanari
7
Desde
damos nuestra más cordial
enhorabuena tanto a la directiva, plantilla y entrenadores.

Juveniles 7 Reg. G.A.
CARDASSAR, 8
XILVAR, O
Cardassar.- Perelló, Servera, Soler, Femenias, Mestre, Morey, Sancho, Llinás I,
Morey, Riera, Pascual (Lli-

nás II, Amer).
Reforzado por los cadetes
Servera, Morey y Amer los
juveniles golearon a placer a
un desconocido Xilvar que
sólo se presentó con diez jugadores, el festival de goles
fue a cargo de Sancho, tres
dianas, Riera y Pascual, por
partida doble y como anécdota decir, que Llinás II, portero suplente, en esta ocasión en tareas ofensivas,
aportó su grantio de arena
materializando un espléndido golazo.

SES PORTES, S. L.
CI Santa Catalina Thomds, 24. 07200 FELANITX
Teléfono 58 32 39 - Fax: 82 72 17

CERRAMIENTOS EN P.V.C.
TECNOLOGIA ALEMANA

Sala de Ball

,j

Nuevas construcciones y rehabilitaciones
PRESUPUESTOS GRATIS
Fabricamos también en aluminio

VIERNES, SABADOS y DOMINGOS
A partir de las 9 de la noche
CI Creuers, 25

Tel. 55 59 52

MANACOR

Futbol

Fútbol-Sala

El «Xarxa» de Porto Cristo, asciende a la
División Nacional
De pie y de izda a derecha:
Gmo. Juan «Tauleta», Gmo.
Cerdà “Buti», Miguel
Mes quida, José Luis
Rodríguez (Delegado).
Agachados: Juan Carlos
Vaquer, Miguel Gayá
‹‹ Truco», Juan Melis, Martí
Mes quida.

El XARXA Fútbol-Sala de
Porto Cristo ha conseguido
por 2° año consecutivo ascender de categoría, merced al tercer puesto en que
ha quedado clasificado, en
el recien finalizado «Playoff» de ascenso. Solamente
equipos de la categoría de
Buades Elec. y Talleres

Mago, han quedado por delante de Xarxa, por lo que
serán los 3 nuevos equipos
que militarán la próxima
temporada en 1° Divisón
Nacional.
Terminados ya los «playoffs», el Xarxa tiene su máxima aspiración en llegar lo
mas lejos posible en la copa
Mallorca, de la que ya ha
superado con facilidad las 2
primeras rondas. Más problemas tendrá en la tercera
puesto que le ha tocado medirse al Talleres Mago, pero
el Xarxa tiene una estraordinaria plantilla, y confiamos
que superará esta difícil eliminatoria.

MANACOR

Ja hem rebut les

(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)

novetats de la casa

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

a

TALLES GRANS,
si voleu bon gust i bon preu,
veniu a visitar-nos.

MERCERIA MANACOR

GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %

LLENCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
AVDA. DR. FLEMING, 22 - TEL. 56 06 55

Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.

Fàcil aparcament. Dissabte obert tot el dia

Torneo Comarcal Fútbol Peñas

Futbito Peñas

Resultados y
clasificaciones

Mañana final de la Copa Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor

Artejoya y El Palau, finalistas

Grupo Liga
G. Galletero, 1 - P. Adrover, O
Ses Delicies, 3 - Pub Can Mac, 1
Bar es Tai, 3 - Cardassar, 2
P. Son Servera, 1 - Margarita, 3
Descansó: Bar Ciutat
Grupo Copa Presidente
Bar s'Estel, 2 - C. Cultural, 3
C. Ribot, O - C. Extremadura, O
Cons. Servera, 2 - Mas Masvi, 3
Calas Mca., 3 - Peña Mallorca, 1
Descansó: Can Nofre
Grupo Liga
Ses Delicies
Bar es Tai

11
11

Garage Galletero
Plantas Adrover
Peña Son Servera
Pub Can Mac
Bar Ciutat
Bar Margarita

11
11
10
11
10
10
11

Cardassar

4
6
5
6
4
5
4
4
2

5
1
2

9
7
5
6
5
4
3
2
2

60
28
52

37
63
25
42
32
52
40
30
62

13
13
12
12
11
10
10
9
6

60
70
38
41
63
68
36
51
44

41
87
46
56
65
69
87
71
71

19
15

70
63
50
51
52

2
1
2

2
4
4
5
3
6
4
5
7

1
1
1
2
0
0
2
2
1

1
3
4
3
5
6
6
7
8

o
3

o

84

Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi

Centro Cultural
Peña Mallorca
Casa Extremadura (*)
Can NofreNilchez
Calas de Mallorca
Construcciones Servera
Comercial Ribot
Bar s'Estel

11
11

10
11
10
11
11
11
11

11
14
10
8
8
6
5

(*) 3.11 (sanción)

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
P. Adrover - P. S. Servera; a las 1600 h., Poliesportiu (sábado)
Pub Can Mac - G. Galletero; a las 1600 h., Porto Cristo (sábado)
Cardassar - Ses Delicies; a las 1700 h., San Lorenzo (sábado)
Margarita - Bar Ciutat; a las 1700 h., Son Servera (sábado)
Descansa: Bar Es Tai
Grupo Copa Presidente
C. Cultural - Calas Mallorca; a las 1600 h., Son Macia (sábado)
Mas/Masvi - Bar s'Estel; a las 1600 h., A.P. Frau (sábado)
C. Extremadura - Cons. Servera; a las 1600 h., Felanitx (sábado)
P. Mallorca - Can Nofre; a las 1800 h., A.P. Frau (sábado)
Descansa: Comercial Ribot

El pasado fin de semana
se disputaron los partidos
de vuelta de las semifinales
del II Torneo Illmo. Ayuntamiento de Manacor de Futbito Peñas, que dieron los
siguientes resultados: El
Palau 6-Sa Mora 4 (4-5 y
Artejoya 2-Es Cau 5 (5-2),
clasificandose el Artejoya
por penaltis. Con estos resultados los equipo de El
Palau y Artejoya, van a disputar mañana viernes en la
Pista Polideportiva de Na
Capellera la gran final. Este
encuentro va a dar inicio a

unio

las seis y media de la tarde,
con anterioridad y a partir de
las cinco, se va a disputar el
partido entre Sa Mora y Es
Cau para el tercer y cuarto
puesto.
Se recuerda a todos los
delegados que la próxima
junta tendrá lugar en el bar
del Campo Andrés Pascual
Frau el próximo lunes día 20
de Abril, a las ocho y media
de la tarde. Asimismo la próxima semana dará inicio el
Torneo de Futbito Peñas
«Fires i Festes de Primavera 92».

Bàsquet

Una ventaja de 19 puntos en la primera parte no valió para que el equipo Senior venciera al CIDE

•

OVACION PARA EL CADETE MASCULINO
En tan sólo 5 minutos consiguieron un parcial de 20-4 protagonizando jugadas de gran

categoria y creando euforia entre el público
Dos notas básicamente destacables en la jornada del pasado fin de semana en cuanto concierne
a los partidos cuya representación enfrentaba a
las plantillas del Club Perlas Manacor. En primer
lugar apuntar los propios méritos a los jugadores
del cadete masculino-B por la victoria conseguida
ante el Son Servera y por realizar éstos un juego
de primera, especialmente en los últimos cinco minutos del partido cuando ya tenian controlado el

Redacción.- Si bien los representantes del Club Perlas Manacor
en categoria cadete se apuntaban
una brillante victoria ante el noveno
clasificado, el equipo de Son Servera, el pasado sábado y en la pista
de «Na Capellera», el equipo Senior que disputaba su tercer encuentro de ésta difícil fase de des<Lb censo en Cide, no hacia lo propio
para mantener las esperanzas en la

marcador. Su eficacia y rapidez motivó la euforia
del público asistente que gozó de una gran tarde
de baloncesto en categoria cadete en la pista de
«Na Capellera». La segunda nota destacable es sin
lugar a dudas, el grave tropiezo del equipo Senior
por la severa derrota alcanzada ante el Cide en su
tercera jornada de la fase de descenso, que les coloca ya con dos por una sóla victoria.

Tercera División. Un punto de diferencia separaba el marcador final
que muy bien podria llevar complicaciones si se tienen en cuenta
que, de los cinco equipos participantes, tan sólo dos mantienen la

categoria.
Los diecinueve puntos de ventaja
en la primera parte no valieron para
vencer al final al conjunto palmesano, que se aprovechaba del mal

juego protagonizado por el Perlas
Manacor colocándose con el marcador a 70-69. El gran desconcierto
en la pista, los numerosos fallos
ofensivos, la propia penuria en el
tiro a canasta y unos hechos inexplicables fueron los principales errores del Perlas Manacor que conseguian tan sólo 25 puntos en los últimos veinte minutos de juego por 45
del Cide.

La primera parte sin embargo,
fue perfecta. Se cerraron los rebotes defensivos, se salió rápídamente al contraataque, se ordenaron las
transiciones y se facilitaron numerosas asistencias. En los primeros
cinco minutos el Cide defendió muy
intensamente pudiendo los jugadores manacorenses romper dicha
defensa, sin perder la concentración. De esta forma y gracias a un
elevadísimo porcentaje de tiros a
canasta, se conseguia llegar al descanso con 19 puntos de ventaja
aunque a partir del último minuto,
empezaron los problemas, al sumarse G.Botellas dos faltas personales seguidas por lo que se vió
obligado a permanecer en el banquillo durante mucho tiempo.

En la segunda parte el Perlas
salió totalmente descentrado y el
Cide efectuaba una fuerte defensa,
provocando numerosas faltas personales que no fueron aprovechados por los manacorenses pués se
apuntaron 10 de 22 intentos. El enceste a canasta tampoco daba su
buena fortuna llegando hasta la situación de que tan sólo se intentó
en 17 ocasiones, de los 33 intentos
de la primera mitad. Poco a poco el
equipo local iba reduciendo su desventaja en el marcador cuando conseguian a falta de un minuto para finalizar el encuentro, empatar a 69.
El Cide consiguió en estos instantes sumarse una nueva canasta
cuando faltaban tan sólo 30 segundos gozando también el Perlas de
cuatro tiros libres, de los que un
total de tres se fallaron. Resultado
final por tanto, 71-70 a favor del
CIDE.

CADETE
Dos encuentros se disputaron en
categoria cadete el pasado fin de
semana en la pista de <Na Capellera». El primero de ellos daba inicio
sobre las cinco de la tarde y disputaba el conjunto de Manacor en femenino y al San Pedro. La victoria
,

al final fue para el equipo visitante
por una diferencia de seis puntos.
También el martes las chicas de
categoria cadete disputaban en
Inca un encuentro correspondiente
a un partido aplazado, en donde no
pudieron hacerse tampoco con la
victoria. En dicho encuentro el partido partió favorable a las manacorenses finalizando los primeros
veinte minutos de juego con una
ventaja de dos puntos. Ya en el inicio de la segunda parte se pudo
comprobar un desequilibrio y desconcierto del Perlas, creando reducidas ocasiones de encestes a canasta.

El partido de la jornada fue sin
lugar a dudas el del cadete masculino-B. Este se enfrentaba en Manacor ante el Son Servera paliando
una increible victoria a raiz de las
brillantes jugadas protagonizados
en los últimos cinco minutos del encuentro y en donde se conseguia
un parcial a su favor de 20-4. El
partido de todas formas fue trascendiendo con ventajas del Perlas
quien a lo largo de los cuarenta minutos se mereció el respeto de su
opositor. Se demostró en el terreno
la calidad e ilusión por vencer honorablemente y que al final provocó la
euforia del público asistente.

BODAS I COMUNIVES • BANQUETES • DESFILES • EXPOSICIOYES • CONVENCIOYF,S

El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
oídia
Malla
congresos, convenciones, bodas,
1111111111111/11
comuniones, banquetes, desfiles,
svivr.
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
u
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37

Bàsquet

Penyes Bàsquet

Cuartos de final muy emocionantes
Los partidos aplazados se van a jugar hoy jueves, siendo
los siguientes:
Es Canyar; 1130 h., Xauxa - Peugeot Inca (J. Grimalt)
Es Canyar; 1600 h., Foto Sirer - Res d'això (J. Grimalt)
S. Ballester; 1600 h., B. Can Nof re - B. Puigserver (J. Roig)
P. Cristo; 1600 h., C. Mayordomo - Esper. Mulls (P. Bauzá)
P. Cristo; 1730 h., S. Audi V. - B. s'Amfora (V. Mayordomo)
CUARTOS DE FINAL.
Grupo 1. Sábado 18 de abril
Simó Ballester; 1600 h., Xauxa - 8' clasificado
Simó Ballester; 1730 h., Vidres Mallorca - 70 clasificado
Simó Ballester; 1900 h., U.C.O. Sa Pobla - Pub es Bri
Es Canyar; 1900 h., Foto Sirer - Peugeot Inca
Grupo 2. Sábado 25 de abril
Es Canyar; 1730 h., Peugeot Inca - Foto Sirer
Es Canyar; 1900 h., 8° clasificado - Xauxa
Simó Ballester; 1730 h., Pub es Bri - U.C.O. Sa Pobla

Simó Ballester; 1900 h., 70 clasificado - Vidres Mallorca
-Todos estos partidos no se podrán aplazar salvo caso de
fuerza mayor.
-Los equipos que jueguen los octavos de final deberán
abonar 3.500 pts. antes de iniciarse al primer partido de la
eliminatoria, además deberán satisfacer todas las deudas
que tengan pendientes (técnicas, multas y demás), en caso
contrario no se dará inicio al partido dando la eliminatoria
por pérdida al equipo infractor.
-El ganador de la eliminatoria será el equipo que obtenga
o las dos victorias o en el caso de obtener una victoria cada
uno el que lo haga por mayor diferencia de puntos.
-En caso de empate en alguno de los partidos, sólo se
disputaría prórroga en los segundos partidos.
-Si la diferencia de puntos fuese la misma en los dos partidos, con una victoria para cada equipo, se disputaría una
prórroga al final del segundo encuentro, siendo vencedor el
equipo que obtuviera más puntos en la prórroga.

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
Diurrzertge cita. 19 Wczbril
A les 5 del capvespre

II DIVISIÓ NACIONAL

PLATGES DE CALVIÀ
C.D. MANACOR

)Ik BANCA MARCH

Judo

Dojo Muratore, el millor de les Illes
L'equip manacorí de Judo
Sub-15 i Sub-17 va demostrar dissabte passat que és
la millor cantera de les Illes,
guanyant tretze medalles al
Campionat de Balear, organitzat per la Federació. El
Club Dojo Muratore va presentar en Pascual Ros, en
Pere Bergas, en Toni Duran,
en Francesc Gil, en ToniJosep Cabrer, en Nofre Pastor, en Manolo Hidalgo, en
Tomeu Fluxá, en ToniMiguel Veguer, n'Isidor Gelabert, en Dani Murillo, en
Francesc Olivares, en Caries Pachón, n'Antònia Serra,
na Francesca Vives, na
Maria García, na Conxa Hidalgo i na Joana-Maria Puigserver. D'aquests n'arribaren a competir setze, i tretze
es classificaren. L'equip
amb més medalles i més alt
percentatge dels competidors presentats és el del
Dojo Muratore, seguit del
Centre de Judo Eivissa-

Els competidors amb els trofeus.

Formentera que en va dur
dotze.
Referent a les medalles
d'Or, les cinc que varen dur
els nostres judoques no
varen ésser superades per

cap equip, seguint el Samurai i l'Escola Esportiva
Mañes amb tres.
El patrocini de la competició va ésser d'Estampats
Foner, qui va regalar cami-

setes a tots els participants,
ademés dels trofeus. Aquesta classificació és oficial, i
els seleccionats aniran al
Campionat d'Espanya quan
s'organitzi.
La classificació dels manacorins és la que segueix:
Sub-15 FEMENI, -56
kgs.: 1. Maria García Asunción; 2.- Francesca Vives
Forteza; 3.- Antónia Serra
Adrover.
Sub-17 FEMENÍ, -61
kgs.: 1. Joana-María Puigserver Sansó.
Sub-15 MASCULI, -42
kgs.: 1. Pascual Ros Montalbán; -46 kgs.: 1. Toni
Durán Aguiló, 2. Pere Bergas Bassa, 3. Francesc Gil
Rigo; -55 kgs.: 3. Nofre
Pastor Galmés; -60 kgs.: 1.
Manolo Hidalgo Casado, 3.
Tomeu Fluxá Sureda; -65
kgs.: 3. Toni-Miquel Veguer
Nadal, 3. Isidor Gelabert
Pascual.

El Centre Renshinkan consigue 1 medalla de oro,
3 de plata y 3 de bronce en el Trofeo Foner

Este pasado sábado día
11 se ha celebrado el Trofeo
Foner 92, trofeo éste equivalente al Cto. Baleares sub
15 y sub 17 y patrocinado

Deportivas
«Predas
por
Foner», firma que dirige el
conocido judoka Juan
Amengual.
Estuvieron presentes casi

la totalidad de los clubes de
nuestras Islas y con un registro de unas 70 inscripciones aproximadamente.
El Club Renshinkan pre-

sentó a un nutrido grupo de
jóvenes judokas, pero
hemos de decir que no tuvo
su día ya que la mayoría de
sus deportistas puntales no
pudieron participar en este
campeonato como es el
caso de Cesar Cano, por
viaje de estudios, Guillem
Artigues, Francis, Sonia Andujar, M' Fca. Artigues, por
falta de inscripciones ya que
eran solos en su categoría y
Juana Martí que se pasó en
la báscula, los otros restantes hicieron lo mejor posible,
Santi Espiritusanto consiguió el oro Inés Servera,
Fco. Marín y Jerónima Bennasar el plata y Guillem
Riera, Bdo. Brunet y Cristina
García el bronce.

CEJR

Finalizó la Liga de Dardos 91-92

Recre-Ses Delicies en Primera división y Sa

Mora en Segunda, Campeones
u on pocas sorpresas terminó la Liga de Dardos de
Manacor y Comarca 91-92,
en la que se proclamaron
campeones los equipos del
Recre-Ses Delicies en la
Primera División y el C.D.
Sa Mora en la Segunda.
La clasificación final de la
Primera División fué la siguiente: Recre-Ses Dellcles 31 puntos, S'Hort 28,
Condal 28, C'an Nof re 25,
S'Estel 24, Roseta 21,
Poker 16, Woody's 15,
A.P. Frau 15, Olimpic 15,
Ramonico 4.
Descienden a la Segunda
División los equipos del Ramonico y Olimpic, también
desciende al perder la pro-

moción el equipo del
Woody's.

En la Segunda División, la
clasificación definitiva quedó
como sigue: Sa Mora 26
puntos, Es Cau 25, S'Estel
25, Bar Nuevo «1 » 24, A.T.
Nof re 24, S'Hort Atco. 12,
Murense 10, Sa Coma 10,
Bar Nuevo «2» 7.
Ascienden a la Primera
División Sa Mora y Es Cau,
juntamente con el A.T,
Nofre, que eliminó en la
promoción al Woody's.
En cuanto a las clasificaciones individuales, estas
fueron: PRIMERA DIVISIÓN: Máxima Tirada:
Pedro Pulgró3 del C.D.
Roseta con 40 Puntos.

Mejor Partida: Xisco Rosselló del C.D. Roseta con
4 puntos. Mejor Cierre: G.
Gelabert (C.D. Nofre y
(RecreCastor
Juan
Delicies) con 6 puntos.
SEGUNDA DIVISIÓN: Máxima Tirada: Paco Paez del
C.D. Sa Mora con 19 puntos. Mejor Partida: Juan
Adrover del C.D. S'Hort
con 2 puntos. Mejor Cierre: Juan Pont del C.D.
A.T. Nofre con 2 puntos.
EL RECRE-SES DELICIES,
AL CAMPEONATO DE
BALEARES
Los próximos días 25 y 26

de Abril, se va a iniciar en
Ibiza el Campeonato de Baleares, en el cual nuestro representante, el Recre-Ses
Delicies, se va a enfrentar a
los siguientes equipos: Brasilia y Levante de Palma,
Peña Deportiva de Santa
Eulalia y Bar Rueda de
Ibiza.

TORNEO FERIAS Y
FIESTAS
La próxima semana se
dará a conocer los equipos
clasificados para disputar el
Torneo Ferias y Fiestas
1.992.

TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
SE PRECISA

ADMINISTRATIVO
Máximo 30 años para manejo
ordenador, control almacén,
facturación, con
conocimientos de
contabilidad.
Interesados enviar escrito a mano con
nombre, apellidos, domicilio, población,
teléfono, estudios, trabajos anteriores,
foto reciente, así como currículum
completo.
Se valorarán máximos conocimientos e
idioma inglés (no imprescindible), máxima discreción para colocados, mandar en sobre cerrado al Apdo. de correos n° 19 de Manacor. Ref. n° 2343.

Seminario
Loren
Galletero
Morey
Sancho
Ramón G
Torreblanca
P. Femenías
Vicens
Roig
Carrió
Caldentey
A. Seminario
Sureda
Rosselló
Casals
Esteirich
Rigo
Tent
Oliver

50
45
44
43
42
40
36
36
34
34
28
27
25
24
17
15
14
13
2
1

L. Seminario

Patrocina

Restaurante

El trofeo más
antiguo de
comarca

AleOlk Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

Li Hípica

Mucha actividad hípica este fin de semana

El viernes y el domingo, carreras en Manacor
Intenso se presenta el fin
de semana en lo que al deporte del trote se refiere ya
que solamente en Manacor
son dos las reuniones previstas, una el Viernes Santo,
en donde debía celebrarse
la Diada de Primavera y que
se ha suspendido por las
obras que se están realizando y la otra tendrá lugar el
Día de Pascua. La reunión
del viernes consta de once
carreras sobre la distancia
de 2.100 metros a excepción de las dos reservadas a
los potros de tres años que
se disputarán sobre 2.000
metros.
Com pruebas a destacar

tenemos, en cuarto lugar del
programa una de las reservadas a ejemplares de la
generación S y que cuenta
con la participación de
S'Horta JA, Sanson SF,
Siula TV, Sulima, Som Petit
Bo, Silvestre, Spedy Pelo,
Sassy, Sorteta, Sibil.la y Sarita. Como favoritos en esta
prueba señalaremos a Silvestre, Siula TV, Spedy Pelo
y Santa, si bien la sorpresa
puede venir de cualquiera
de los contendientes.
Ya en octavo lugar se disputará la reservada a nacionales en esta ocasión con el
concurso de Castañer, Figu-

GRUAS REUNIDAS

MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -

ASISTENCIA
MANACOR

55 45 06
84 35 73
55 44 01
FAX
CALA MILLOR
58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27

ra Mora, Drives Tist, Nor
Fox, Maravilla Mare, Norelia, Mon Chambon, Hito SF,
Lucas y Nachito. Como favoritos tenemos a Norelia,
en un buen momento de
forma, Nachito, pese a los
75 metros de hándicap, Mon
Chambon y Maravilla Mare.
La carrera estelar será la
penúltima de la reunión y
estará compuesta por estos
ejemplares: Tretun, Que
d'Espoirs, Prince de Saison,
Kato Odde, Ouragan de
Curgies, Punk de Curcelles,
Trefle du Rivage, Panicaut,
Phenix du Boisson, Quatino
y Pito de la Sauge. Son varios los caballos a tener en

cuenta de cara a formar
parte del trio vencedor,
como pueden ser Kato
Odde, Punk de Courcelles,
Trefle du Rivage y Pito de la
Sauge.
Cierra el programa una
combinada para ejemplares
de II y I Categorías y en ella
participan Solarienne, Tiny
de Touniquet, Volgade Ti'laude, Valse de Nuit, Tonkakiva, Reine Saint Jean,
Uba Vive, Oscar Volo, Reina
de la Manza, Nivasso de
Mingot, Quader y Quadrille
du Fin. Como favoritos señalaremos a Tiny de Touniquet, Uba Vive y Reina de la
Manza.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

FESTES LOCALS
Per acord plenari de 14 de gener de
1992, aquest Ajuntament va acordar
designar com a festes locals per al
terme de Municipal de Manacor durant l'any 1992 els dies, 17 de gener
(festa de Sant Antoni) i 20 d'abril (segona festa de Pasqua), amb excepció
del nucli de Porto Cristo, en el qual
queda designat com a segona festa
local el dia 16 de juliol (festa de la
Mare de Déu del Carme).
Manacor, 14 d'abril de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

¿Qué es el Yoga? (7)
regalos, estar libre de compromisos, no ambicionar.
Brahmacharya: Castidad, no llevar una vida de
desenfreno que rompa la armonía.

NIYAMA comprende:
Saucha: pureza interna y

Por José Fco. Argente
Sánchez*
Independientemente de lo
anterior, Patánjali, un sabio
hindú hace unos 2.000 años
recopiló y sistematizó una
gran parte de enseñanzas
orales y escritas en torno al
YOGA, Creando un método
llamado senda real o RAJA
YOGA, que expresó magistralmente en sus YOGASUTRAS o aforismos. A este
YOGA REAL se le denonima también los 8 angas del
YOGA (Angas equivale a
parte).
Estas ocho partes o

Angas se dividen en dos
grupos encaminados a

CALMAR LAS FLUCTUACIONES MENTALES OBTENIENDO LA UNIÓN O
INTEGRACIÓN DEL SER.
Veamos un poco en detalle estos ocho Angas o apartados del YOGA REAL.

YAMA comprende:
Satía: Veracidad, decir
siempre la verdad.
Ahimsa: No violencia, de
pensamiento, palabra y
obra.
Asteia: No robar ni desear bienes ajenos (envidia).
Aparigraha: No aceptar

externa. Limpieza. Alimentación natural, vida en armonia y equilibrio.
Santocha: Contento y satisfacción con uno mismo,
serenidad, placidez. Pensamiento positivo.
Tapas: Austeridad. Fomentar el desapego, que no
significa la carencia de todo.
Disciplina, voluntad.
Saudaia: Estudio y conocimiento de los temas que
ayudan a crecer al ser humano.
Pranidhara: Devoción y
respecto hacia todos y todo.

animales, vegetales, sabios
o héroes mitológicos, cualidades, partes del cuerpo
etc. No hay que olvidar que
el Hatha Yoga es el tratado
más importante y completo
que existe de bio-energia.
La práctica asidua de las
asanas otorga ligereza y
fuerza a la vez que flexibilidad y resistencia.

(continuará)
El autor es profesor de
YOGA de la A.E.P.Y. y
miembro de I.Y.T.A. Actualmente imparte un
curso de iniciación al
YOGA en el SOUASHBOL
de Manacor.

Curs natació
infantils
(6 o 12 anys)

ASANA
Sin duda el aspecto más
llamativo y popular del
YOGA son estas asanas o
posturas corporales. Se dice
que hay tantas posturas
como personas humanas.
Los textos clásicos nos hablan de 108 asanas, cifra
esta mística en el simbolismo hindú. En la práctca incluso en la India quedan reducidas a unas pocas.
Suelen tener nombres de

NOU HORARI:

Diàriament
de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASHI
P : 38 27
Carie. Bulérta, 14 MANACOR (Mallorca)

SA //14 51LIgéig
,

.

ACTIVITATS tz s'Ea C1618 JEXPOPTS' #44/4COP
ESPORTTVES SETMANA SANTA

C/ Ba lena, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manco°,

**VACANCES ES COLARS**
Activitats: NATACIÓ, PSICOMOTRICITAT, SQUASH, GIMNÁSTICA
Edats: de 3 a 14 anys. Dies: Del 21 al 25 d' Abril
Horaris: de les 9' 00 a les 12' 00 h. Preu: 3.000 pts.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A RECEPCIÓ

A PARTIR DE DIA 26 D'ABRIL ESTARAN OBERTES LES NOSTRES
INSTAL•LACIONS TOTS ELS DIUMENGES DE 9 A 1 HS.

Noticies d'Empreses
En Autoventa Manacor del Polígono

Promoción su Fiat «llave en mano»
(M.Ferrer) El Concesionario de
FIAT Autoventa Manacor realiza

Cassete. Otros dos modelos como
el FIAT Tipo 1.4-S (Precio final
1.516.000 pts.) y 1.6-S ( precio final
1.612.000 pts.) cuentan con cierre
centralizado, elevalunas eléctrico,

una promoción muy interesante con
el nombre de «Llave en mano».
Por medio de esta nueva promoción los futuros compradores podran adquirir los distintos modelos
del FIAT Tipo conociendo exactamente el valor de cada uno de
estos vehículos. El precio <<Llave en
mano» incluye el IVA, transporte,
matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de
gestoría además de la asistencia en
carretera las 24 horas del dia, un
seguro de robo por un año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT
PLUS SERVICE; es decir que estos
precios que ofrece AUTOVENTA

Check control y cuentarrevoluciones, volante graduable, faros halógenos, cinturones traseros y Radio-

Cassete.
MANACOR S.A. incluye todo
menos las sospresas.
Financiados a la medida de cada
uno por medio de FIAT Financiera,
podran adquirir estos modernos
FIAT Tipo por el precio de
1.387.000 el modelo 1,4 CL que incluye económetro, lavalimpia parabrisas trasero, retrovisores con
mando, faros halógenos y Radio-

Los tres modelos más equipados
tienen los siguientes precios «llave
en mano»: 1,8 SX precio final
1.859.000 pts; 1.6 SX precio final
1.714.000 pts; 1.4 SX precio final
1.612.000 pts. Todos estos modelos de FIAT se pueden ver y probar
en las instalaciones que AUTOVENTA MANACOR S.A. posee en
el polígono industrial.

NECROLÒGIQUES

Francisco Martín
Martín
Morí als 40 anys.

Francisco Rayó

Torrens
(a) Verde
Morí als 81 anys.

Martín Sureda
Riera (a) Tasco
Morí als 46 anys

Joana Duran
Lliteras
(a) Santena
Morí als 90 anys.

Del 6 al 13 d'abril

Rafael Perelló

Catalina Felipe

Matamalas
(a) Demet
Morí als 81 anys.

Galmés
Morí als 60 anys.

Isabel Gelabert
Riera
(a) Covadall
Morí als 84 anys.

Pompas Fúnebres de Manacor

Maria Huguet
Lladró
Morí als 90 anys.

Magdalena
Pascual
Martínez
(a) Melenes
Morí als 90 anys.

Paseo Ferrocarril n°14
Tel. 55 18 84. Manacor

•

Es Baratillo

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUTTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se venden artículos de bar,
cafetería Soema. botellero 2 m.
de largo, nevera con capacidad de 300 I, 50 cajas de
coñac veterano y similares, vitrina, mesas, sillas y taburetero.
Todo casi nuevo. Precios interesontes. Tel: 84 34 52 (de 13 a 14

h.yde 18a20h.)(15-4)
Venc 2 quarterades a 2 km.
de Manacor carretera de Fetonitx. T.55 21 28 de 1 a 3 iaparlir
de les 10 del vespre. (15-4)

tigua de piedras y cocharro.
Dos hornos, cuarto de ballo ,
oguo y luz Tel: 82 14 29 (mañanas) y 55 09 08 (tarde-noches)
(10-4)
Vendo apartamento. Edificio
Sabina, primera fila en Cala Milla. 2.000.000 pts. entrada, rsto
en 8o 10 dios (intereses bajos)
o SE ALQUILA por meses temporada verano. Tel: 55 56 66 o 82
13 04 (12 a 14 horas laborables)
y equipado para 4 personas

(10-4)
Vendo casa en s' Ilot, hoce
esquina vetad mar. Tel: 55 29

83(10-4)
Venc finca sencera, abaix un
bor ocabat. Al pis un buc ocabat i possibilitat d' aixecar 2
pisos més. C/ Quevedo, ri* 2.
Tel: 81 14 30(15-4)
Venc a Son Carió, zona Es
Molins, quarterada en permís
d' obres, possibilitats d' agua i
llum. Molt bona vista. Preu:
5.500.000 pt. Te1:56 93 19 (15-4)
Vendo vespino en perfecto
estado. Menos que a000 kms.
una verdadera ganga 75.000
pis, Te1:55 29 03(15-4)

Se vende una parcela, cuartón y medio de tierra. Casa con
3 habitaciones, comedor con
chimenea, cuarto de aseo,
placa solar, agua correinte y
cisterna, árboles frutales a4 km.
de Manacor, carretera Porto
Cristo. Camino Son Bru , Precio:
5, 000.0000. Te/: 55 26 37 (10-4)
Se vende mobiliario completo de peluquería de señoras.
Tel: 82 70 66. Felanitx, Precio

300.000 pts(10-4)

Vendo local comercial C/
Sebastià Rubí. n• 3. 80 mts. Tel.

Vendo piso en Porto Cristo, 3
habitaciones, buenos ocabados. Vista panorámica. Tel: 82

55 30 97(15-4)

02 61(10-4)

Se ven segon pis a estrenar.
110 m*, 50 m'terrassai 30 m de
fatxada. 3 habitocions, 2
banys, cuina g• ossa, monjada....Tel: 84 47 34 (a partir de les
8 delvespre)(10-4)

Vendo vespino MLX, casi
nuevo, precio a convenir. Tel:
562731(3-4)

Se ven cotxeria, zona Mercat
de s' Antiga Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 del vespre)( 10-4)
Se vende piso en Monocor.
Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 rn*. Garaje
con trastero. Cdefacción. TEL
553313-553023(10-4)
Vendo sauna sin estrena,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:

5533 13-55 3023(10-4)
Se vende quarteroda y
mecia de tierra por la zona
s' Espital con casa, agua y árboles frutales. Tel: 55 26 43 y 55
1496(10-4)

Venc R-12 PM-9321-K molt
bon estat. preu econòmic. Tel:
84 39 76 (vespres)( 10-4)

Vendo equipo Hi-F1, marca
Tecnics semi-nuevo, precio
90.XO pts. Te1:55 2731(3-4)

Matrimoni jove cerca pis o
planta baixa a Manocor, amb
o sense mobles. Pret.' econòmic. Tel: 55 37 24 (capvespres)
(3-4)
Vendo piso sin terminar. Tel:
55 28 09(3-4)
Vendo 3 bombas hidráulicas,
dos eléctricas y Urla con motor
gasolina. 1 conservadora y una
columna musical Telefunken
de 4 piezas. Tel: 84 45 42 (3-4)
Vendo Honda MBX, 74 cc.
Roja y negra transformada.
Buen estado PM-0888-AL. Precio o convenir. Tel : 81 0175(3-4)
Se vende ler piso en Calle
Sol, de Manacor . Tel: 84 49 22

(llamarnoche)(3-4)
Se vende piso en Mancca
pa 2.999.000 pies. Informes Tel:
554334(10-4)
Se vende solar de 205 metros
(10 de tachada), en calle
ancha, bien situodo. Con cochera para dos coches. Precio:
5.400.(X)0 pies. Informes: 55 16

15(10-4)
Venc 'l'aman° TZR 80 cm' en
bon estat. Preu: 220.000 pies.
Tel: 5557 64(10-4)
Se vende bicicleta corredor
20.000 pts. y bicicleta paseo
por 5.000. Tal: 84 3810(10-4)

Venc casco Nollou-Integrale
negre. 7.500 pies. Amplificador
30 w. boss amb cistasió 9.000
pts. Acuari 40 1. equipat 6.500
pis. TEI:55 1531 (10-4)
Vendo finca rústica. Ctra Manacor -Porto Cristo km 10. 8
cuarteradas, árboles frutales,
higueras y almendíos. C osa an-

Venc un pis amobiat C/ Sclimán,n• 18. TE1: 55 05 67(3-4)
Vendo o cambio por Ford
Fiesta Pachá casi nuevo. un
Peugeot 205 GTX. matrícula BB
blanco. 50.000 kilómetros y en
perfecto estado. Precio:
1.300.000 pesetas al contado.
TEI: 83 31 79 (15h. a 16' 30 h.)

(3-4)
Verlo quarteroda i mitja
entre Sant Uorenç i Son Corrió.
Amb casa. Tel: 84 45 41 (de 8 a

10 vespre)(3-4)
Vendo 3er piso en Porto Cristo, Precio: 4.800.000 pts. Tel: 55
3510(3-4)

ferias y 1 mostrador de madera
noble, locada, iluminación interior, tramos de vidrio. Tel: 83

playa, se alquila piso sin muebles, con 75 rn de terraza. Informes84 30 35 noche

3572(3-4)
Venc Opel Manta 2ŒX) i. PMAK. Precio 880.880 pts. Tel: 83 34
36(3-4)
Se vende a estrenar en Cala
Bona por traslado, precio inte-

resante.Tel: 8101 48 (3-4)
Vendo máquina electronica,
de escribir con memoria, y teléfono sin hilos (vale mas 21.000
pts) Vendo por 10.500 todo a
estrenar. TEI: 55 25 57 (de 5 a 6

Alquilo piso amueblado en
Palma. 3 dormitorios. Cerca de

CapitanVila. Te1:844731 (10-4)
Se traspasa local comercial,
bien situado, en Porto Cristo,
apto para cualquier negocio.
Tel: 82 14 29 (mañanas) y 55 09
08 ( tarde -nochesX 10-4)
Se alquila en Porto Cristo. piso
amueblado con vista al mar,

Tel: 82 16 55 (10-4)

tarde)(3-4)

Se alquilan cocheras Zona
So Torre y local de 80 mt Apto
para dmacen. Tel: 55 29 50 (3-

Se vende planta baja y piso
en Manacor o se cambia por
casa en Porto Cristo o s' Illot. Tel ,
55 2983(27-3)

4)
Es lloga un pis a Manacor.
correr Verónica. Tel. 55 52 50

(3-4)
Vendo balanza eléctrica.
una trituradora de carne de
220 v., una registradora y dos
cestas de aluminio para pan.
Tel. 55 48 55 (27-3)

Venc piso Porto Cristo C/ Navegantes. 60 m2, omoblat.
preu: 3.200.000.- Te. 84 43 08
(vespres)(27-3)
Vendo 3er. piso, tres habitaciones dobles, cocina amueblada con Ossice, totalmente
reformada. Tel. 55 45 43 (horas

oficina)(27-3)

En Porto Cristo alquilo Estudo
amueblado sobre el muelle del
Club Naútico.Tel: 8210 33(3-4)
Se alquilo piso en Manaca.
Te1:55 1877 -55 18 30 (3-4)
Tengo un local para alquilar
de unos 240 metros en Ronda
Felanitx 71, Teléfono 84 41 45

Se necesita nativo inglés
para dar clases en maña de
Salud Tel: 5252 87(10-4)
Se busca profesor particular
de Física y Química, 2° y 3°
grado de BUP y matemáticas
3° grodo.Tel: 554206(34)
Se precisa personal para
Bingo de Manacor, concertar
entrevistad Tel: 55 15 90 a partir
de las 19 horas. (pregunta Pa
Luis Miguel)(3-4)

Necessitom una persona per
fer feina per a la zona de Cala
Millor, TE1: 58 6725(3-4)
Se necesita dependenta
para tienda de diseño y decoración en Cola Bona. Imprescindible Idiomas y referencias.

Tel: 81 3146 - 55 07 90(3-4)
Se necesita chico/a para
ayudante de Heladería. Tel 58

5854-586503(27-3)
Se cerca dependenta per
negoci a So Coma, Imprescindible nocions de anglès i
demá. Tel. 526136(27-3)

Monacor.(3-4)
Alquio piso primero en Porto
Cristo, totalmente equipado.
Meses Junio , julio,Agosto y septiembre por 300.000 pis. Tel: 84

DEMANDES
TREBALL

33 41 (noches)(3-4)

COMPRES
Compro Escopeta, repetidora o super puesta. Estado perfecto. Pago contado. Ter: 84 33

41 (Noches9' 00h.)(10-4)
Comprada zodioc en buen
estado o por arreglar. Informes
Tel: 55 03 28 (preguntar por
Pedro, de 7a 3 hs.)(3-4)
Compro- ma un tros de tarro
aprop des Port. Tel: 82 13 84 ( 14-

2)

LLOGUERS
Se traspaso Bar Elepe (P. Cristo) 3.000.000 pts. Tel. 84 33 06

Se alquilo despacho, zona
céntrica, en Plaza d' Es Convent, 9, Tel. 55 49 65 (de 10 a

2)(27-3)
Tengo para alquilar aparcamientos para coches, zona
calle Verónica. Tel. 55 52 80 (27-

3)
Se alquila estudio en s' Illot, 1°
planta. C / Mor. Tel: 56 9249 - 81

0228(20-3)
Se traspasa bor bien equipado en s" Illot. Tel: 81 11 30 C/
Tamarell(20-3)
Alquilo bar en s' Illot. Bien
equipado en la C/ LLop. Tel: 81

Se ofrece albañil de 1.

ar ol 8442 33(10-4)
Se ofrece señora para ayudante de cocina Te 55 41 33

(27-3)
Se ofrece chica con estudios
informática para trabajar en
Morlaca. Tel , 55 24 10 (medio-

cía)(27-3)
Chica joven de 16 años,
busca trabajo por horas. Tel. 56

95 06(de 3 a5h.)(27-3)
Busco trabajo para las tardes. cualquier clase de trabajo
a partir de las 3. Te. 84 46 84

OFERTES

Se alquila local en Manacor.
Tel 84 44 30 (15-4)

TREBALL

Se traspasa local comercial.
en C/ Silencio (muy cerca

mático.(15-4)

1526(20-3)

(15-4)

Tenc per Hogar àtica Palma 1
habitació prop passeig Morítim. Tel 55 2888-5505 33(15-4)

Se ofrece recepcionista o
camarero/ bar inglés y alemán
Tel. 56 93 08. Consultodor auto-

Se necesita dependenta
para comercio de alimentación de 16 a 20 años. Se valorará experiencia. Tel 82 08 72 (de
13a 14h.)(15-4)

plaça Mercat) Tel: 55 33 13 —
55 30 23 (10-il)

Se precisa personal para
agencia de viajes, zona costera. Infames Viajes Ank aire de 6

Se alquila piso amueblado
muy céntrico en Manacor, con
teléfono y televisor. 45.(C0 pts.
mensual, mas gastos comuni-

a8h.(15-4)

taios. Tel: 82 08 40(10-4)

TeI8100 29-810192(15-4)

En Sevilla, se alquila piso para
la EXPO" 92 interesados llamar

Oficina cambio de moneda
necesita Aux. Administrativo,
sueldo y comisión, Tel 81 00 29 -

Dependenta para tienda de
regalos en s" Illot necesitamos.

(27-3)
Chica joven de 16 años
busca trabajo por horas o
media jornada. Uamar de 3 a 5
delatarde.Te1:55
551897(20-3)

DIVERSOS
Personas que estén interesadas en el temo de los OVNIS en
las I. Boleo-es, y quieran recibir
documentos diversos y fotografias, ponerse en contacto con
JUAN ESTER aportado 1.199 Albacete 02080 o bien llamar a

Sinia 93/675 0110. (15-4)

Se vende Uout Ferrer Rosselló
33 sin cabina, nuevo o estrenar
800.000 pts. TEI: 55 2444(3-4)

alTf:82 13 36(10-4)

Vendo a buen precio mobiliario apto para tienda de regalos, perfumería o similar, eston-

Tel: 55 52 47 (10-4)

8101 92(15-4)
Se alquila casa en Porto Cristo por meses o por temporada.

En Porto Cristo cerca de la

Cerc al Iota per compartir pis
de lloguer ci Port de Manocor.
Temporada d" estiu. Tel: 84 35
31(10-4)

¡Gracias Virgen Santísima!
Pedir una gracia de: •Negocio,
y dos mas. muy importantes,
rezar 9 días nueva avemorias,y
al 9. da se obtendran las gracias, el noveno día publicar.
Gracias Virgen Moría, A. P. Gri-

malt(3-4)

55 19 96
55 01 22
82 11 00

G. Civil Tráfico atestados
Guàrdia Civil
Guàrdia Civil P. Cristo

Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A. Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cía. Felanitx, Manacor.

GRUAS REUNIDAS

MANACOR

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

— SERVICIO 24 HORAS —

Farmàcies

Diumenges i festius:

-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cía. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cía. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa: Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars
20
Ambulàncies
55 40 75- 20
Urgències
55
55
Ambulatori-consultes
Cita prèvia
55 59 50 - 55
55
Centre d'Higiene
Médica Manacor
55
55 43 11- 55
Asepeyo
Mútua Balear
55
Policlínic Manacor
55 33 66-55
Bombers
Bombers
55
Policia Local
55 00 63-55
55
Policia Nacional/ D.N.I.
Policia Nacional
Comisaria de Policia
55

41 11
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

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

ASISTENCIA
MANACOR
FAX
CALA MILLOR

55
84
55
58

45 06
35 73
44 01
56 80

AVDA FRAY JUNÍPERO SERRA, 27

Gruas Bauzá
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. Lloren
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
Hisenda
55 35
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

36
29
56
39
05
41
24
43
18
09
91
91
91
91
91
90
70
00
00
00
21
01
59
07

84 41

12-55
11-55
55
82
81
83
55
55
55

27
34
18
09
00
32
09
01
10

16
64
80
30
70
11
91
72
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 17, llic Muntaner, Salvador Juan
Dia 18, Ilic M. Jaume, C/ Bosch
Dia 19, Ilic Llull, Na Camella
Dia 20, Dic Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 21, Die Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 22, Ilic Pérez, C/ Nou.
Dia 23, llic Planas, Pl. Rodona
Dia 24, Ilic Ladária, C/ Major
Dia 25, Ilic Riera Servera, Sa Bassa

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny I Setembre)
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabaixa.

18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartáritx, S'Illot.
20,30 h. N.S. Dolors, Son Carrió, Porto
Cristo.
21,00 h. Son Macià, Crist Rei.
Diumenges i Festes
Matí

8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo, Convent.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent.
Horabaixa

18,00 Benedictines, Sant Josep, S'Illot
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cristo.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

FRANKIE & JOHNNY
DEL 15 AL 18 D'ABRIL

Hay un. muerto
en ma cama
DEL 19 AL 20 D'ABRIL

Dins el pas del temps
No sé a qui dirigir-me
ni tampoc sé a on
però la vida és trista
quan es destrueix el món.

La ciutat és un invent
que bell i hermós es el camp
dels ocells senten el cant
i dels arbres, remor del vent.

Mallorca, de poc ençà
ja et tapen de ciment
dus ja molt de cargament
i no te pots defensar.

La Iluna i el sol
la terra i la mar
ajuden a pensar
lo que será el món
el dia de l'endemà.

La tortuga dins la pleta
ha partida del racó
cap dret a la pedra ¡lisa
a beure dins un cocó.

Del caracull d'un turó
Mallorca, bella i estimada
veig que no t'en has anada
del mig de tanta blavor.

La serra de Lluc
és alta i llarga
i ma vista si allarga
cada pic que puc.

Del tombant de Valldemossa
parets seques i oliveres
lo més bell de les voreres
d'aquesta Mallorca hermosa.

Mallorca sempre tan bella
que serás dins el pas del temps
et taparan els teus embelliments
amb ferros, asfalt i ciments.
La terra que trepitjava
ja tapada d'asfalt i ciments
que bells són els pensaments
d'aquesta terra estimada.

lila de la Dragonera
un tresor de grans pintors
de poetes i escriptors
dins la història venidera.

L'home quan va aclucat
és com un escaravat
empeny el món per enrera
iii cau dins un forat.

Sempre miren a les fosques
la bellesa de la Ilum
com l'alba dins la boira
i la cendra dins el fum.

Fosca del silenci
del paradís de pedra
ens obris la inteligéncia
però no te puc entendre.

No hi ha res més bell
que la poesia
i el vent invisible
els núvols estira.

Si tengués facilitat
en l'escriure poesia
seria com la falsia
que se'n va allá on sia
per la seva llibertat.

L'arrell de l'arbre, tapada
de ferros, ciment i asfalt
queda estreta, a devall
i no pot treure tanyada.

Mallorca tan important
tot un tresor de bellesa
la teva naturalesa
és lo més impressionant.

El pensament tancat,
amb pany i clau
rebenta les parets
com el rovell al clau.

Pensem amb el món
qué és gran i complicat
és com un Ilop qué está a l'aire
donant vida i humilitat.

Mallorca tens cales verges
però no n'hem de fer crides
els galls dormen d'alt les perxes
i pels penyals vetlen els «buitres».

Mallorca, te veig endins
tens sortides i enfonyades
te veig coses espenyades
per persones marginades
amb ulls plens de macolins.
De l'alzina al Ilevamá
la diferència que hi ha
com de la Iluna al sol
i de la terra a la mar.

No destrossem el bell món
esbelt i d'hermós paisatge
conservem la bella imatge
.1>
(f) de mars, arenes i roques.

Anau alerta a l'estol
de corbs negres, a les blanques
pasturen per Cala Varques
i no poden aixecar el vol.

Manacor, Març 1992
Miguel Barceló Santandreu

Col•laboració
Andreu Genovart

No tingueu por: el sepulcre ha florit
Pasqua florida, deien els nostres
avantpassats; perquè la festa de Pasqua
se celebra en plena primavera i les pletes i garrigues són un jardí florit. Pasqua florida per ò també, perquè de la
bomba de Jesús, amb la seva resurrecció, n'ha nascut la flor de la inmortalitat.
Ara estam segurs que la darrera paraula en aquest món no la té el mal ni
la calamitat, ni la mort, sinó Crist Ressuscitat. Ab(?) és al manco el que creim
els seguidors de Jesús. La llum de Pasqua -Crist Ressuscitat- venç les tenebres del divendres sant, la pau venç la
guerra, l'amor vern l'egoisme, la vida
venç la mort, perquè l'amor és més fort
que la mort.
Per els creients, la Pasqua de Ressurecció, és la clau per interpretar el sentit de la vida. No existeix un ritme bi-

nari: vida-mort néixer per morir, sinó
un ritme ternari: vida-mort més vida.
Per la ressurecció de Crist el grá de
blat es converteix en espiga, els nostres
sepulcres en solcs de vida; la por es
transforma en confiança i el dubte dóna
pas a la fe.
Si creim en la ressurecció de Jesucrist tenim dret a esperar un món nou
en el que tot sigui distint. Les nostres
aspiracions més profundes poden complir-se i els nostres millors desitjos
poden arribar a ser realitat.
Si creim que Jesús ha ressuscitat,
tots som convidats a ser testimonis d'aquesta resurrecció. I les experiències
de resurrecció es donen dins la vida de
cada dia, quan ens estimam, quan encara que les coses ens vagin malament no
perdem la paciència ni l'alegria, quan
ens superan amb la nostra capacitat
d'acollida i d'escolta, quan ens sentim

més compromesos amb els pobres.
Si hem experimentat Jesús Ressuscitat, serem també capaços de ressuscitar
ali ò que veim que va morint; podrem
animar al decaigut, redreçar el que ja
es doblega, podrem confortar el poruc i
consolar el trist i l'afligit; serem capaços de donar raons per viure al qui no
les troba i motius per a l'esperança al
qui l'ha perduda. Perquè la nostre -dels
creients- és contagiar vida i esperança,
omplir-ho tot d'il.lusió i d'ideals. Hem
d'estar prop del qui creu en un món
nou i del que s'esforça per construir la
pau. Hem de donar la mà al qui sembra
i felicitar al qui recull.
Cada un de nosaltres és Pasqua mentre no es tanqui a la vida i per això
estam convidats a ajudar a que altres
ressuscitin.
Andreu Genovart

Yoey dúvti
RESTAURANTE
C/ Na Llambies, 57
Cala Bona - Cala Millor

Tfno: 58 68 73
58 60 23

(Bajos Aptos Sol y Mar)

Todas las noches abierto el Restaurante-Grill donde
podrá elegir entre un suculento surtido de carnes a la brasa
hechas al grill de leña.
Entrantes: Pa amb oli, Tabla de jamón y quesos, longaniza, chorizo barbacoa, etc.
Carnes: Chuletón de ternera, chuletas de cordero, solomillo de cerdo, conejo, codor-

nices, etc.
Y además, disponemos de una amplia carta en
cocina mallorquina e internacional

Col•laboració
Converses de cap de cantó

Madó Bladera cobra el cantet
Madb Bladera ha tingut una temporada llarga que no li agradava sortir a
iodo. Estava enfeinada i no tenia lleguda per aficar el nas per ançá i enllà ni
anar de corretla per assabentar-se del
que succeia pel poble. Els de ca seva
donaven ponyidura perquè sortís i a la
fi ho ha fet.
Madb Bladera que per tenir amb qui
xerrar només li manca botar del seu
portal, just al carrer, es topà amb Na
Ganxa, i, sense quasi tenir temps per a
res, de sobte u enflocá:
-Que et sembla això que feren els
Municipals d'endurse'n a aquells joves
a sa Comissaria.
-Jesús, Madb Bladera -li contesta Na
Ganxa-. No crec que hi hagi tant per
tant... Em sembla Política bruta.
-No em venguis de Política bruta, ni
de Política neta. El que em de mirar és
si está ben fet o si está mal fet. Si
podem anar pel carrer mans fentes o si
hem de dur el Carnet penjat pel coll
com si fos un escapulari de la Verge
del Carme.
-No será necessari, Madb Bladera.

Dins el poble tots mos coneixem. Qui
més qui menys sap de quines egos
venim. I, si mos turen és que són uns...
Ara n'anava a dir una de grossa.
-Si però pel que diuen els Municipals aturen la gent enc que els coneguin i se'ls enduen a Comissaria.
-Això no és cosa dels Municipals.
Això ho fan perquè els ho fan fer.
-I qui?
-I qui vos pareix a vos, Madb Bladera. Les ordres sempre les donen els qui
poden.
-Però mira, Ganxa, ¿veres el Ple de
l'Ajuntament, fa una setmana o dues,
per la Televisió?
-No teníem el Televisor a arreglar el
dia que ho donaren. Vaig fer vanova
tota la vetlada, per aprofitar el temps.
-Idb, haguessis anada a Ca Na
Prima, sa veYnada, que valia la pena.
Va esser de pinyol vermell, enc que no
aclarissin res.
-De veres...!
-I tant. Va ser de lo milloret que som
vist mai. Va ser molt entretingut i saborós. Se'n digueren cada una... que
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feia fumet, Ganxa. Se tractaren de beneits, de feixistes. S'enrabiaren i el
Batle va treure el seu malhumor i
poder. Pel que vaig sentir, el Baile és
un home que no si pot parlar amb ell,
si no li van per les seves. El que em
vaig fixar és que sap moltes lleis perqué, enc que les dugués escrites, va xarrar com un llibre obert.
-Pentura els hi escriven...!
-Deixet estar. Si és vera tot el que
digué, no sé com en sortiran aquests
al.lots que no volen camps de golf.
-M'hagués agradat veure aquest programa, Madb Bladera.
-Va ser un bon programa. Si encara
el fessin jo hi estiria davant, mirant-lo.
Madb Bladera i Na Ganxa prometeran tornar-se veure i de estar «al tanto»
a la Televisió, quant a l'Ajuntament, hi
ha funció.
Llorenç Femenias

CENTRO
ACUPUNTU 'A
DIETETICA - NUTRICION
C/ Bosch, 2 - A - 1°
Tel. 84 42 08 MANACOR
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Escort XR31

CARACTERISTICAS:
*Motor de 1.8 litros 16 válvulas con catalizador de tres
vías, versión de 105 CV y de 130 CV.
*Caja de cambios manual de 5 velocidades MTX 75
*Frenos de disco delanteros y traseros
*Dirección asistida
*Llantas de acero de 14" con neumáticos 185/60 VR 14
'Tarados de suspensión y amortiguadores endurecidos
*Faros anti-niebla delanteros integrados en los paragolpes
*Elevalunas delanteros eléctricos
*Cierre centralizado

OPCIONES:
*Sistema antibloqueo de frenos ABS
*Techo solar deslizante
*Aire acondicionado
*Pintura mentalizada
*Llantas aleación

PRECIO FINAL

1.864.000

ptas

Matriculado. Oferta promocional incluida

INFORMA TE EN:

A La t e» a.% c 1 1 s
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Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
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SUREV/UE"
La lente de contacto mensual
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1,4414-0-n49-d~

la nueva era
en lentes
de contacto
para uso diario

A las ventajas de las lentes de contacto convencionales
para uso diario, añadimos las ventajas derivadas de
estrenar lentes cada mes.
• Más salud.
• Mejor visión.
• Mayor comodidad.

Pruébelas sin compromiso

Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 552372 Manacor
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