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El Consell de Ministres l'aprovarà avui o dia 15 de maig

Una veu nacionalista
al Parlament Balear

EL PRESSUPOST DE L'HOSPITAL
SERÁ DE 4.419 MILIONS
A partir de la setmana que ve

Fase final del Campionat de Balears de -Fútbol 5-

OLÍMPIC A,
MÀXIM
FAVORIT

Joan Ferien «Xesc» I Gabriel Galtrlál,
aUt013 de fotos! textos

«RETRATS»
Demà s'enfronta a la final amb el Penya Deportiva Sta. Eulàlia

Nova secció a 7 Setmanari

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)

***

Carta als lectors

a molts pocs dies, la TV-Manacor oferia un
interessant debat, aprofitant l'avinentesa de la
campanya Iguals en Drets, organitzada per
Drets Humans de Mallorca. El tema no era
altre més que parlar sobre la igualitat de drets
entre totes les persones que habiten Mallorca,
del racisme i la xenofòbia. El debat, al que hi
assistien Pep López, Antoni Miró Gallego,
Jaume Darder, un nord-africà i dos membres de
la promotora de la campanya, fou -cal dir-homolt interessant.

Iguals en
drets
La conversa era especialment oportuna, quan
sembla que per tot Europa bufen vents xenòfobs i a les urnes augmenten els vots dels partits més radicalitzats i quan a aquesta illa comencen a sentir-se veus altisonants que desprecien els forasters en general i els immigrants
pobres. Perquè els immigrants rics, així com els
residents que gaudeixen d'un bon «status» social i econòmic és, evidentment, una altra qüestió.
Personalment pens que els mallorquins no
som racistes, malgrat estiguem contínuament
parlant de forasters i estrangers; potser la
prova més clara de que no existeix un racisme
«biològic» és la mescla existent entre els mallorquins/es i altres persones d'indrets ben diferents. El que sí se produeix és un clar rebuig
per tota aquella persona que té una posició social baixa. Es xocant veure com es fa una discriminació clara per la situació económica, molt
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més que pel color de la pell o l'origen. El cas
més palès és el dels moros: si aquests són rics i
duen «petro-dólars» són sempre ben rebuts; si
són nord-africans que venen a cercar feina amb
les mans damunt el cap, són generalment rebutjats. Aquest racisme sí que existeix, encara
que em sembla molt més una discriminació
económica que racial.
Una altra cosa a tenir en compte és que les
bosses de marginació i delinqüència són més
freqüents entre la gent desanclada que entre la
que gaudeix d'un cert benestar. I sovint identificam una i altra cosa: immigrant i delinqüència, quan no és així. Bona part dels petits traficants són forasters i molts dels grans traficants
són mallorquins; però molta gent vol seguir
amb l'equívoc.
No deixa de ser curiós, que al cap del segle
XX, quan sembla que cauen totes les fronteres
d'Europa, ens plantegem posar mes dificultats
que mai als de fora, -si venen amb les mans
damunt el cap, tan sols, perquè els estrangers
rics són sempre benvinguts i objecte de campanyes especials de captació-. Sembla que els
mallorquins hem perdut de vista una realitat
molt próxima: fa poques dècades, els emigrants
érem nosaltres, que tocàvem a la porta als països centre i sud-americans, des de Puerto Rico
fins a l'Argentina, on encara hi resten molts de
mallorquins desitjosos de tornar. Ho hem obli-

dat?
És curiós: els pobles tenen, dins la història,
alts i baixos. Sembla que Mallorca es troba a un
bon moment; els països que acolliren els mallorquins a principis i mitjan segle XX, estan
empobrint-se. Els papers s'han anat canviant
per una circumstància com és el turisme, al
nostre cas. Quan s'obrin les fronteres, hi ha pobles que pretenen tancar-se més que mai. Per?)
en definitiva les diferències no venen marcades
pel color de la pell ni el poble de procedència;
tan sols pel color dels diners, a uns moments
en qué la nostra societat adora més que mai el
vedell d'or.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Més que un Llop, un «culebrón»
ui no coneix ja a hores d'ara
la polèmica sorgida a s'Illot a rel
del tancat de la zona esportiva de
la plaça del Llop. Fa uns mesos
només els s'illoters sabien el nom
de la seva única plaça (per tant bo
de recordar), i ara ja és més conegut pels manacorins que molts
d'altres places del propi Manacor.
I és que el ja famós Llop du camí
de convertir-se en un «culebrón», i
no sé quin dels dos animals és
més perillós. I a més de sèrie sudaca, el cas té vocació també de
compte de fades. En aquest cas de
«cenicienta», perquè per dues vegades consecutives la discussió del
tema en el plenari s'ha hagut d'acabar quan han tocat les dotze de
mitjanit.
Una anècdota més d'un cas en
el qual el veí que volia que tancassen la plaça, i així ho va acordar
amb el delegat de s'Illot, Joan Miguel, abans havia presentat 300 firmes en contra del tancament. Un
veí, que a més a més, ha interposat un contenciós administratiu
contra l'Ajuntament per tenir la
plaça sense mesures de seguretat.
La cosa, però, es complica més,
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EL CAS DE LA
PLACA DE S'ILLOT
TÉ VOCACIÓ DE
CONTE DE
FADES, ÉS COM
UNA
«CENICIENTA»

perquè a s'Illot hi ha dues associacions de veïns els prcsidents de les
quals fins fa uns dies no es podien
veure i ara han firmat un pacte de
col.laboració per mig any. Amb el
qual, tot sigui dit de pas, cap dels
dos hi tenen fe, encara que seria
molt beneficiós pels veïns de s'IIlot. Bé, però, quan va sorgir el
tema del tancat de la piala encara
no havien arribat a aquest simpàtic
acord i per això l'associació de
veïns de s'Illot va recollir 300 firmes en contra del tancament, iniciativa del president de l'altra associació i delegat municipal de s'lllot. Però per firmes que no quedi, i
Joan Miguel, el delegat, assegura
també tenir-ne 600 a favor de
major seguretat a la plaça, que interpreta com a favor del tancat.
Així tenim, doncs, que 300 + 300
fan 600, i 600 + 600 fan 1.200 firmes, moltes per una població de
787 habitants censats, inclosos
nins d'ue.

Molt de foc per tanta poca llenya. A primera vista sembla que la
proposta dels contraris al tancament de dur la zona esportiva a
uns altres terrenys més adcquats,
quan es disposa d'ells i la plaça
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per Albert Sansó

del Llop és l'única de s'Illot, no
va del tot desencaminada. Sembla
un raonament clar i senzill. Que
encara que pareix clar no s'accepta, tampoc cree que sigui tant
greu, el tcmps ja ho dirá, i tomar
una paret de metre i mig no du
tanta feina ni costa tant. Però no hi
ha dubte que els éssers humans
tenim vocació de «culebrón», per
això tenen tant d'èxit.

VADELL

NO DEIXEN
D'ESSER

13ense dubte és una bona notícia
per a Manacor el que Maria Antònia Vade!!, regidora nacionalista de
l'Ajuntament manacorí, passi a
ocupar un escó al Parlament Balear. Amb Maria Antònia Vadell,
del PSM, seran tres els diputats
manacorins, juntament amb Francesca Bassa del PSOE i Andreu
Mesquida del PP. Només l'augment de la presència del nom de
Manacor com a lloc d'origen dels
diputats ja és un avantatge pel municipi. Si a més li afegim que
Maria Antònia Vadell hi ha posat
una il.lusió i entusiasme encoratjadors, cal esperar que la seva tasca

IDO. AL NOSTRE ESTIMAT BATLE AVIAT
EL CONEIXERAN COM EN "SIPEROr:
ASSOCIACIONS DE VEiNS AMB VEU DINS
EL PLENARI? SÍ, PElló SI SON DEL PP...

CURIOSOS ELS
AFILIATS AL
PARTIT ASÍ QUE

HO HAN ESTAT DE
CDS 1 CB

suposarà un ajut important per a la
millora de la qualitat de vida dels
manacorins i de tots els illencs, ja
que en realitat els representa a tots.
Hi ha, entre d'altres, una qüestió
que va intentar arreglar des de Manacor sense que ho aconseguís, i
que ara ho podrá intentar des del
Parlament, i és el servei de transport públic regular que dóna la famosa empresa Aumasa. Clar que,
en arribar a Aumasa sempre sembla
que «con la iglesia hemos topado».

AS!

E

1 que més curiós trob de l'agrupació local de Manacor del partit nascut a Llucmajor són els seus
afiliats que començaren la seva carrera política a CDS, (CDS, un partit que del seu prudent centre polític en fa el puntal de la seva oferta), va continuar per CB, (CB, un
partit que propugna davant tot el
nacionalisme i el mallorquí), per
acabar ara a ASI (AS!, un partit de
carácter centralista, que rebutja la
llengua catalana per defensar-ne
una única per tot l'estat espanyol,
la castellana).

RETRANSMISSIONS DELS PLENARIS
PER TV? SÍ, PERÒ DOBLADES I
"REVISADES" ECOLOGISTES CONTRA

EL GOLF? SÍ, PERÓ A LA PRESO (PER
IDENTIFICAR-LOS, NO VOS
PENSÁSSIU...)

PERO EL MÉS DIVERTIT ÉS EL "PERO'
DEL TREN: PER REVISCOLAR LA LÍNIA
PALMA-MANACOR DIU QUE SÍ, PERó
S'HAURAN DE FER MÉS DE CENT
TÚNELS!!! A VEURE SI ES PENSA QUE ES
TRACTA DE FER UN METRO??!!!

_

Nova parlamentària pel grup PSM-CDI

MARIA ANTÒNIA VADELL
«Si la tasca de l'Ajuntament amb el Parlament
no fossin compatibles deixaria la primera»
Després de nou anys d'experiència municipal,
Maria Antònia Vadell comença una nova etapa dins
el món de la política, la de formar part del Parlament de les Illes Balears pel grup PSM-CDI. Fou a
les eleccions de 1983 quan es va presentar a la
Insta de la Candidatura Democrática Independent,
passant a formar part de la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament. Seguidament a les eleccions del 87,

la CDI es junta amb el PSM formant una candidatura conjunta; des d'aquest any i amb el «Pacte de
progrés» passa a dur la Delegació de Transports i
Normalització Lingüística. En aquests moments és
regidora de l'Ajuntament, cárrec que haurá de
compaginar amb el de parlamentária. Parlant amb
na Maria Antònia ens explica el que suposa haver
d'emprendre aquesta nova feina.

• M Antònia, quin temps fa que
te comunicaren aquesta decisió?.
Era abans de les festes, el primer
contacte va ser amb en Mateu
Morro el qual me va comunicar els
seus problemes per atendre els tres
càrrecs que tenia en aquells moments; el partit vol potenciar la secretaria general i per tal en Mateu
havia de deixar la seva feina al Parlament. Ell hem va parlar si podia
comptar amb el meu sí.
- La teva resposta va ser immediata o t'ho vares pensar?.
Va haver d'ésser pensada ja que
suposa un canvi dins la vida familiar
molt fort, però es tracta d'organitzar
el futur al menys aquests tres anys
que vendran.
Qué és per tu ser parlamentària?.
És una il.lusió que tenia des de
les passades eleccions, i es tracta
d'una nova experiència enriquidora.
Crec que será una tasca bona tant
per jo com també pel poble que és
pel qual me dedic a la política.
• Quin canvi creus que suposará per la teva vida diária?.
Els desplaçament a Palma són la
condició que suposa una total reor-

ganització de la vida familiar, és important tenint en compte que tenc
infants en edat escolar, els quals
estaven acostumats a trobar-me a
2 ca nostra. També per l'altra gent
era fácil trobar-me fent feina a Manacor, ara hauré de trobar persones

que puguin atendre les feines que
jo feia aquí.

talment desconegut, en un principi
me trobaré una mica cohibida per

-És el Parlament un nou repte
per tu?.
Vist des de defora és un món to-

anar-me integrant en el Parlament.
Tenc tot l'ajud possible per part dels
meus companys de feina que mas-

mació molt més puntual sobre
temes que puguin afectar al nostre
poble. lgualment que els altres parlamentaris podré utilitzar l'informació amb una visió global, tindré el
que es diu una pluja d'informació
que l'Ajuntament també tindrà i que
será del tot positiu.
- Si després d'haver començat
la teva feina al Parlament veus
que no pot atendre el teu càrrec
de concejal dins l'Ajuntament,
que faries?
Si el PSM i jo mateixa veim que
una cosa és perjudicial per l'altre,
és a dir que no fossin compatibles,
crec que deixaria l'Ajuntament de
Manacor.
- Finalment, quan es fará oficial
el teu càrrec?.
Aquesta mateixa setmana en
Mateu Morro presentará la seva dimissió de forma oficial i si no hi ha
problemes el proper dia 12 d'aquest
mes podré prendre possessió del
càrrec i així començar a fer feina
dins el Parlament.

«Uns dels principals
objectius seran la
defensa del medi
ambent i el
reforçament del
nacionalisme de base»

sessoren en tot i per tot.
- Quina será la teva tasca dins
el Parlament?.
Suplir a Mateu Morro dins les comissions que ell duia com les d'ordenació del territori i també esports.
He d'omplir el buit sense perjudici
de poder fer feina amb les altres
àrees ja que nosaltres tenim una
obertura total, és a dir que qualsevol de nosaltres pot anar a la comissió que desitgi perquè existeix
una cohesió total.
- Quina aportació creus que
pot dur na M Antònia Vadell al
Parlament?.
Tenc una experiencia municipal
de nou anys, és a dir dues legislatures i l'actual. Conec els problemes
més importants que té la Comarca
de Llevant malgrat no és la meya
intenció no només cubrir la Comarca sinó també tota lilia amb els
seus problemes. Els principals objectius serán la defensa del medi
ambient és a dir els espais naturals
i el reforçament del nacionalisme de
base. Intentaré dur tot el que afecta
al poble és a dir defensar els interessos del poble mallorquí. Tenc
moltes ganes de començar aquesta
tasca que crec que és molt desconeguda i també es troba molt
allunyada del poble, per tal s'ha
d'intentar acostar el poble llis al que
és el Parlament.
- Creus que el fet de ser dona
suposa inconvenients o desventatges dins la política?.
-Dins la tasca política fins ara no
ha suposat res especial, sempre he
dit que el fet de ser dona és una
simple anécdota. El canvi fou pels
homes ja que vaig ser la primera
dona al Consistori. Al Parlament ja
hi ha altres exemples i hi ha bastanta participació femenina.
- Será fácil compaginar feina,
Ajuntament i ara Parlament?.

M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

«El Parlament es troba
molt allunyat del poble
i s'ha d'intentar que el
conegui»

Això es tracta simplement d'organitzar-se millor, me supliran a les
comissions de l'Ajuntament a les
quals no pugui assistir; hauré de dividir el dia en hores i minuts, és a
dir, distribuir el temps per aprofitarlo el millor possible.
- Que suposa per tu haver de
substituir a Mateu Morro?.
És un repte i un compromís molt
gros ja que és un home que es un
carmisme i un pes dins el partit difícil de superar malgrat tot això intentaré suplir-ho amb molta de feina
per la meya part.
- Compaginar la feina de l'Ajuntament amb la del Parlament suposa avantatges?.
Pens que l'avantatge será la gestió a l'Ajuntament on la nostra feina
és d'oposició; ara tindré una infor-
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MANACOR

El Consell de Ministres autoritzarà un pressupost de 4.419 milions

El Govern podria aprovar l'Hospital, avui
(M. Ferrer) Malgrat que en un
principi l'Hospital Comarcal de Manacor s'havia de dur al Consell de
Ministres de finals del mes d'abril,
finalment no va ser així i aquest
punt es va llevar a darrera hora de
l'ordre del dia. Pareix ésser que
será aquest mateix divendres quan
s'aprovi definitivament el projecte
de construcció del futur Hospital de
Manacor i la seva Comarca.
Segons ha informat a aquesta redacció el cap de premsa del PSIBPSOE, Josep M Solsona será
aquest divendres quan s'aprovi
l'hospital de Manacor amb un pressupost total de construcció de 4.419
milions de pessetes. També ha informat que en cas de no poder-se
debatre aquest divendres seria el
proper divendres quan s'aprovás la
construcció del mateix.
Com ja s'informava a l'anterior
número d'aauest setmanari mentres
el Consell de Ministres havia Ilevat
aquest punt de l'ordre del dia per
qüestions de documentació, les màquines que treballaven als terrenys

es varen aturar la passada setmana. Tot estava a l'espera d'aquesta

important aprovació del Consell de
Ministres.

HOSPITAL MANACOR
OBRAS DEI FASE PREVIA

1

CONSTROYU DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, 5 A.

Amb l'assisténcia de Mateu Morro, Secretari General del PSM

Els nacionalistes celebraren la incorporació
de Maria Antònia Vadell al Parlament
(M.A.Llodrá).- El grup nacionalista PSM de Manacor celebrà el passat dissabte amb tots els seus afiliats i simpatizants, una gran festa
al Rei de Tonga en motiu de la incorporació de Na Maria Antònia Vadell al Parlament. A la convocatòria

es contà amb l'assistència del Secretari General del PSM, Mateu
Morro qui feu una breu referència
sobre la seva dimisió, oferint el seu
lloc a la manacorina M Antònia Vadell.
Cal destacar també la
.
cia de Eduard Puche, regidor de
13 Convergència Manacorina a l 'Ajuntament de Manacor qui es va lligar
cn
r. a la satisfacció dels nacionalistes

de la localitat i l'abscéncia de Sebastià Serra qui no va poder esser
present per motius familiars.
Una vegada realitzades les corresponents presentacions, Mateu
Morro feu un breu reconeixement
de la gran tasca duita a terme dintre
del PSM a Guillem Roman i Bartomeu Ferrer. Així mateix feu un anàlisi de l'actual situació a Mallorca
assenyalant «el poble demana forces nacionalistes per tirar endavant;
per això, s'ha d'augmentar la força
al Parlament i Consell», motiu pel
qual decidí presentar la seva dimisió per dedicar-se més a fons com
a Secretari General. Morro seguí

dient «avui comença un treball llarg
inspirat en els propers 3 anys. El
PSM ha d'aconseguir un bot important». Per acabar «Na M' Antònia
será una força molt important per
Manacor i comarca...».
M' Antònia Vadell començà el
seu discurs destacant la tasca de
Mateu Morro qui «ha aconseguit
una gran postura del PSM a Santa
Maria», assenyalant que «intentaré
fer el màxim per Manacor i Comarca com a representant al Parlament...».
Per acabar es serví al café «Rei
de Tonga» un aperitiu per tots els
assitents.

Ponència de Jaume Darder al Vé Congrés d'Unió Mallorquina

Per una política agrària i pesquera al servei
del sector base de la identitat mallorquina
Balears és una comunitat fortament pressionada per processos de
tercialització. Perquè no es converteixi en un territori únicament urbà,
és necessari promoure les condicions òptimes perquè es produeixi
un equilibri territorial i econòmic que
permeti la consolidació dels altres
sectors i una conservació adequada
de l'entorn natural.
Unió Mallorquina, des de la seva
posició en el panorama polític de la
nostra comunitat, pressionará al govern de l'Estat perquè obtengui de
la Comunitat Económica Europea
aquelles mides que paliden els
efectes negatius que ha produït el
Tractat d'Adhesió a la C.E.E. en els
sectors de fruits secs, Ilet, carn
d'oví i boví, i els cereals; perquè
s'incloeixi tota l'illa de Mallorca en
l'objectiu 5B de la Reforma dels
Fons Estructurals i perquè tenguin
en compte les peculiaritats de l'illa
en les condicions d'accés als crèdits i ajuts que regula el Reial Decret 1.887/91 de 30 de desembre.
Al mateix temps, UM, pressionará
en totes les institucions en que estigui representada, perquè es modifiqui el sistema impositiu que afecta
al sector agrari, en especial els imposts de sucesions i contribució territorial rústica, en el sentit de reduir
la pressió fiscal. A més, UM exigirá
al govern de l'Estat el cumpliment
puntual de totes les obligacions
conduites en els respectius decrets
de transferències, en especial
aquells que fan referencia als programes d'inversió en camins rurals,
regadius comunitaris, xarxes d'abastament d'aigua potable, etc...
En un segon pas, s'exigirà la
transferencia de la totalitat del pressupost aprovat per la seva posterior
gestió per part de la Comunitat Autónoma, o transferencia al respectiu
Consell Insular.
Per poder exercir una política
agrària adequada en els distints
sectors agraris, UM reclamará la
transferencia de totes les compe-

téncies que es troben transferides a
les comunitats denominades históriques.

Per una millora del sector
agrari
UM, ve desenvolupant i desenrotIlará en un futur una activitat política que tendeix a conseguir tres
grans objectius:
-Augment de les rendes i de la
qualitat de vida dels habitants del
medi rural.
-Conservació de l'entorn natural i
equilibri territorial.
-Garantia de qualitat en el consum alimentari.
Per aconseguir aquests objectius,
será necessari un gran esforç per
part de l'administració Autonómica i
per part del sector agrari i será possible a través de:
-Inversions en infraestructura.
-Assessorament tècnic i planificació productiva.

-Ajuts directes a les rendes d'agricultors i ramaders per la seva
gestió del medi rural.
-Establiment d'una normativa que
permeti garantir de forma eficaç la
qualitat en el consum alimentari.
-Formació
professional,
amb
atenció especial a la formació de la
dona agricultora i de les responsables de les Associacions Agràries.

Millora de les condicions de
vida de l'agro mallorquí
En aquest article, UM promourà:
-Millora de les infraestructures
viàries de les zones rurals.
-Extensió del servei de telefonia i
electricitat als nuclis rurals.
-Aprofitament integral de les aigües residuals.
-Extensió dels serveis socials als
nuclis rurals, (escoles, guarderies,
serveis culturals, etc...)

Producció 1 comercialització
agraria
El motor de rossec del sector productor no pot esser altre que la demanda i perquè aquesta existeixi
són necessaris els centres de transformació i distribució que vehiculen
les produccions agràries fins el consumidor.
Les actuacions previstes per possibilitar aquesta relació entre producció balear i consum són:
1.- Concentració d'oferta baix
unes mateixes normes de qualitat i
identificació, potenciant les associacions agràries que dirigeixin la seva
activitat en aconseguir aquesta concentració de producció.
2.- Integració de productors, industrials i distribuidors en programes conjunts que donen lloc a estructures agroindustrials suficientment dimensionades, que asseguren el servei i subministre que requereixen les noves figures que
estan surgint en la cadena de distri-

bució alimentària.
3.- Capitalització de les empreses
que sorgeixen baix les premises anteriors a l'objecte d'assegurar-les-hi
una dimensió financera suficient
que possibiliti la seva presencia en
el mercat.
4.- Potenciació i promoció dels
distintius de qualitat que asseguren
la identificació dels nostres productes i incentiven la preferencia de
consum dels productes locals.
5.- Foment dels contrastes agraris entre els productors i els industrials o distribuidors finals.
6.- Programes de formació dirigits
als consumidors perquè valorin
adequadament les produccions
amb distintius de qualitat.
7.- Foment de la concentració de
l'oferta alimentària potenciant els
centres en els quals s'instalin complexes agroindustrials.

Jaume Darder
Director General de Producció
i Indústries Agràries.

Ferrer alerta que el torrent de Sa Moladora passa pel passeig Ferrocarril

L'Ajuntament instal.larà onze faroles a tres
carrers de la zona d'Es Canyar
L'ajuntament de Manacor instal.lará onze
faroles a tres carrers de la zona d'Es Canyar.
El projecte té un cost aproximat de tres milions de pessetes deis que els veïns n'hauran
d'aportar la mitat. Aquest I altres acords saA. Sansó. L'ajuntament de Manacor ha aprovat instal.lar onze faroles als carrers de la zona d'Es
Canyar. Al carrer Sebastià Perelló
es posaran 4 faroles, al d'Es Canyar 3 i al de l'Historiador Truyols 4
més. Aquest projecte té un pressupost de 3.136.501 pessetes, que
Ajuntament i veïns dels carrers pagaran a mitjes. El 50% a pagar pels
veïns es cobrará a través de contribucions especials i segons els metres línials de façana de les vivendes i solars. En el ple celebrat el
passat dimarts l'Ajuntament va
acordar elaborar el padró de contribucions especials, per sebre el que
ha de cobrar a cada veí.
-

Devolucló de doblers
Respecte de l'enllumenat, el
PSOE va demanar al regidor de
Serveis Generals Pere Llinàs, si hi
havia alguna partida al pressupost
prevista per tornar els doblers de
part de les contribucions especials
cobrades en motiu de la instal.lació
de l'enllumenat, devolució al que
l'actual equip de govern es va comprometre davant les associacions

doptaren en el ple que l'ajuntament de Manacor va celebrar el passat dimarts a vespre.
L'Ajuntament també va decidir comanar la redacció del nou Pla General, la qual tendrá un
cost de 23 milions de pessetes.

Bartomeu
Ferrer,
preocupa! per
les torrentades,
va suggerir que
al PGOU es
ten gui en
compte que pel

Passeig
Ferrocarril hi
passa el torrent
de Sa

Moladora.

de veïns de Manacor. Aquest contestá que hi ha prevista una subvenció de 15 milions de pessetes i
que el cas es veurà a la próxima
comissió de Govern, la qual cosa
dóna a entendre que d'aquí a un
mes s'obrirà el plaç per a que els
veïns que pagaren les contribucions
especials passin a cobrar la part
que sels ha de tornar.

Passeig Ferrocarril
La redacció del nou Pla General
d'Ordenació Urbana de Manacor,
del qual de moment es compte amb

l'avanç, tendrá un cost de 23 milions de pessetes. L'ajuntament ha
aprovat aquest pressupost, molt similar als doblers que ja se pagaren
per a la redacció de l'anterior
PGOU. Respecte d'aquest punt, el
regidor pel PSM, Bartomeu Ferrer
va suggerir-li al delegat d'Urbanisme, Antoni Sureda, que a l'hora de
redactar el PGOU es tengui en
compte que pel passeig Ferrocarril
hi passa el torrent de Sa Moladora,
que anys enrera va causar importants inundacions. Ferrer va fer la
suggeréncia de qué es prenguin
mesures per evitar futurs perills en
cas de noves inundacions.

FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA
• REPORTATGES 1 FOTOGRAFÍA EN GENERAL

Plaça de la Justícia, 9

Tel. 55 35 05

07500 MANACOR

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia cinc de maig de mil nou-cents noranta-dos acordà
aprovar les Bases que regiran la convocatòria per a la provisió pel procediment de concurs d'una plaça
d'Inspector de Serveis d'aquest Ajuntament, mitjançant contracte laboral.
Les instàncies per prendre part a les esmentades proves es presentaran exclusivament en mà en el Registre General de l'Ajuntament en el termini de quinze dies següents al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la premsa local.
Les esmentades Bases es troben de manifest en el Departament de Secretaria General de l'Ajuntament
de Manacor.
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Manacor, 7 de maig de 1992

ANUNCI
L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia cinc de maig de mil nou-cents noranta-dos acordà
aprovar les Bases que regiran el concurs-oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal
d'una plaça de delineant de l'Ajuntament de Manacor, per als Serveis d'Urbanisme.
Les instàncies per prendre part a les esmentades proves es podran presentar en el Registre de Documents de l'Ajuntament en el termini de deu dies hàbils des de la data del primer anunci de la convocatòria a la premsa.
Les esmentades Bases es troben de manifest en el Departament de Secretaria General de l'Ajuntament
de Manacor.
Manacor, 7 de maig de 1992j EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

ANUNCI
L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia cinc de maig de mil nou-cents noranta-dos acordà
aprovar les Bases que regiran el concurs-oposició lliure convocat per a la contractació laboral temporal
d'una plaga de delineant de l'Ajuntament de Manacor, per al Servei de Rendes i Exaccions.
Les instàncies per prendre part a les esmentades proves es podran presentar en el Registre de Documents de l'Ajuntament en el termini de deu dies hàbils des de la data del primer anunci de la convocatòria a la premsa.
Les esmentades Bases es troben de manifest en el Departament de Secretaria General de l'Ajuntament
de Manacor.
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Manacor, 7 de maig de 1 992

ANUNCI
L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia cinc de maig de mil nou-cents noranta-dos acordà
aprovar les Bases que regiran el concurs-oposició lliure per a la contractació laboral temporal d'una plaga
d'auxiliar-administratiu de l'Ajuntament de Manacor.
Les instàncies per prendre part a les esmentades proves es podran presentar en el Registre de Documents de l'Ajuntament en el termini de deu dies hàbils des de la data del primer anunci de la convocatòria a la premsa local.
Les esmentades Bases es troben de manifest en el Departament de Secretaria General de l'Ajuntament
de Manacor.
Manacor, 7 de maig de 1 992

EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Protagortistes

MARIA ANTONIA
OLIVER; escriptora
manacorina qué ha
estat declarada
escriptora del mes de
maig de 1992 per
l'Institut de les lletres
Catalanes, depenent de
la Generalitat.

AINA MARIA GRAU
RIERA, persona
apreciada a aquesta
casa, que demà
dissabte es casará a
l'església dels Dolors, a
les sis del capvesrpe
amb en Jaume
Quetglas Martí. Els
millors desitjos de
felicitat.

ELS CAPSIGRANYS,
que han adaptat els
textos i dirigeixen els
diferents grups de
teatre que participen a
la V Mostra del Teatre
Escolar de Manacor.

LLUIS MASSANET,
que juntament amb En
Pep Tosar i En Joan
Bibiloni, posaran en
escena els «Poemas a
Nai" de l'escriptor M.A.
Riera, demà dissabte, a
les 10 del vespre al
Teatre Principal de
Ciutat.

Viajes ANKA1RE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR

REBAJAS ÚLTIMA HORA
GRUPO A EXPO '92 —5 DIAS COMPLETOS
1' Expedición de Manacor y Comarca
SALIDA: 29 Junio a las 800 hrs.
REGRESO: 3 Julio a las 2330 hrs.

INCLUYE: Traslados bus ida y vuelta hasta Aeropuerto.
Avión directo ida y vuelta
Hotel en pensión completa
Todos los traslados Bus aire acondicionado
«Entradas a la Expo 92»
Excursiones y visitas a Huelva y alrededores
Portugal (compras), Monasterio de la Rábida,
Ciudad Sevilla
Acompañante Viajes ANKAIRE
Seguro Viajes
PRECIO OFERTA
ESPECIAL 3' EDAD
Suplemento menores 65 años

58.900 pts.
5.000 pts.

PLAZAS LIMITADAS- PIDA FOLLETO DETALLADO!

ESPECIAL NOVIOS
* Combinado Cancún/Sto. Domingo 16 días
*Sto. Domingo 9 días
*Cancún 9 días
*Kenya 9 días
*Brasil 9 días
*Thailandia 9 días
* India 9 días
* Cuba 9 días
*Nueva York 9 días
* Estambul 8 días
* Atenas 8 días
* Atenas + cruzero islas 8 días
*Marruecos 10 días
* Italia 9 días

115.900 pts.
91.900 pts.
93.900 pts.
119.900 pts.
75.900 pts.
99.900 pts.
99.500 pts.
77.500 pts.
84.600 pts.
41.400 pts.
39.000 pts.
69.900 pts.
64.900 pts.
57.900 pts.

Sa Bassa, és
seva...?
Al manco ho pareix perquè cada
dia hi ha un parells de camions que
aturen el tràfic del centre de la ciutat, havent-se de desviar els vehicles, per carrerons dels voltants. Sa
Bassa, és des de que es tomà l'edifici que hi havia, intransitable. A vegades -si és un dia de sort- es pot
agafar el carrer Pius XII i després
enllaçar amb Amistat, però altres, i
sense anar més enfora aquesta
mateixa setmana, t'envien altra vegada cap al Palau o en el pitjor dels
casos cap a la plaça de Ses Verdures. Aquest fet ja fa estona que es
produeix. No ha estat questió de
dos dies que els camions han de
carregar o descarregar hi han anu-pràcticament els vespres és l'únic
lat la circulació. No ni molt manco.
moment que no es talla la circulació
Ja fa un parell de setmanes que
de Sa Bassa amb el carrer Eran-

cesc Gomila. Els constructors s'han
fet Sa Bassa seva.

Foto: Antoni Blau

Tejar Català
Por ampliación plantilla

PRECISA
*PERSONAL

*VENDEDOR/A
Se requiere:

libre servicio militar

-Carnet de conducir
-Libre servicio militar
-Buena presencia

Se ofrece:
-Incorporación inmediata.
-Sueldo fijo mensual más
comisión según ventas.
Tele 'cm : 56 00 77

Carretera Palma-Arta, Km. 42

Cartes al li:nrector
Carta al director
Fue un dia inolvidable,
todo sucedió tan inesperadamente, recibí una invitación por parte de la Tuna
del Colegio San Francisco
de Asís para celebrar un
encuentro de confraternización entre la Banda de tambores y cornetas de Llevant
La Piedad y la propia tuna
junto a sus familiares, amigos y simpatizantes, acto
que se celebraría en el
Hotel Playa Blanca de s'IIlot, el día 2 de Mayo a las
21 horas. Aceptando gustosamente ya que daba la

oportunidad de entablar
unas cordiales relaciones y
demostrar el alto nivel alcanzado por los componentes de la banda después de
duras y largas horas de ensayos en su nueva singladura.
Fueron unas horas entrañables Tuna y Banda, San
Francisco y Llevant todos
unidos en torno a los manteles donde pudieron deleitarse de la exquisitez de
unos suculentos manjares
servidos por un personal
que en todo momento dió
muestras de su simpatía y

profesionalidad.
Acto seguido pasamos al
salón del Hotel donde Catalina Veny con su extraordinario talento presentaba y
daba paso a los componentes de la tuna y a la Banda
de tambores y cornetas,
entre grandes aplausos.
Inició su actuación la
banda con los precisos y
certeros redobles de tambor
y la firmeza en el tono y sonido de sus cornetas, a
continuación la tuna interpretaba varias canciones de
su repertorio, eran unas
voces angelicales que pare-

BODAS • COMUNIONES • BANQUETES 'DESFILES' EXPOSICIONES • COir

cían un coro celestial de
querubines.
Quisiera aprovechar la
ocasión para agradecer las
atenciones recibidas y las
muestras de amistad con
que fui objeto por parte del
Colegio San Francisco de
Asis, de Catalina Veny que
hizo posible este encuentro
así como a todos los componentes de la tuna al dedicarme la canción de Clavelitos y entregarme su insignia.
Hay momentos en los
cuales los sentimientos afloran por el cuerpo, se te
hace un nudo la garganta y
no puedes hacer nada mas
que agradecer a Dios el
vivir y trabajar entre personas tan extraordinarias, este
es mi caso y nunca podré
olvidar a los componentes
de la Banda de tambores y
Cornetas de Llevant La Piedad y a sus familiares que
me demostraron su aprecio
y cariño obsequiándome
con un regalo para mi a
todas luces inmerecido, otro
para mi esposa y otro a mi
hijo. No hay palabras que
puedan expresar mi agradecimiento, tan solo desear
que esta velada tan entrañable sea el inico de una
fecunda y armoniosa relación que sirva como vínculo
para estrechar mas los
lazos de amistad.
Jorge Puigserver

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,
IZA"
UNI11111
congresos, convenciones, bodas,
%MEMO
comuniones, banquetes, desfiles,
•
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
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

CENTRO
ACUPUNTURA

DIETETICA•NUTRICION

C/ Bosch, 2 - A - 1°

Tel. 84 42 08 MANACOR

La moguda manacorina
Ja vos enviarem en Darder, com
si fos un missatge. Això va caure
malament an el President del Manacor qui va preparar un discurs de
viva Déu, paró que va ser suavitzat
p'En Pere Miguel. El Partit Popular
va perdre molts de vots an es gran
sopar del Manacor i els va guanyar
Unió Mallorquina. La gent no compren els compromissos deis polítics.

Dos manacorins, En Mateu des
Mingo i En Josep Melis, ajudats per
copilots, mecànics i firmes comercials, demostraren la seva habilitat
en la cursa nocturna de dissabte
passat al Puig Major. Encara que
fos d'una manera modesta seria
ben vist que l'Ajuntament els ajudás un poc. Representen Manacor.
Conten que hi ha sublevació dins
els municipals. La versió seria que
trobaren agents que suposadament
no complien la seva tasca i s'escaquejaven i els varen posar firmes.
També suposadament, en represália, un parell d'aquests agents se
dedica a multar indiscriminadament
i de forma exagerada, encara que
legal, a qualsevol manacorí parqué
així els ciutadans protesten deis
mandos i deis polítics. Demanam al
Batle una investigació i un aclariment.
No havíem vist mai tanta coqueteria com en els escriptors i escriptores manacorins i manacorines
que participaren en l'homenatge a
Jaume Vida. Són tan cursis que la
majoria d'ells van presentar fotos

de fa anys per així parèixer més
joyas. Les proves són irrefutables.
Ja tenim na Maria Antònia Vadell parlamentaria substituint En
Mateu Morro. Ara té la mateixa categoria que En Taverneta. Això com
a política, parqué en pla canapés o
davant el micro n'Andreu Mesquida és superior.

Sud damunt «El Día» que el secretari del Partit Popular En Joan
Servera té un despatx a l'Ajuntament. No vos preocupeu, va dir un
del seu partit dins s'Agrícola, ben
prest podria tenir un despatx i a
més a més un sou. Amén!
I En Pífol, que les mata callando,
diuen que va comentar que això de
tenir un despatx a l'Ajuntament
sense esser ningú de la Casa, era
exactament com en Juan Guerra.
Com que és l'únic que fa feina, En
Pífol pot dir de tot, a Ell no el poden
atacar d'enlloc. Per paga no té negocis ni res...
En Jaume Barceló de la revista
TURF ha obert una botiga an Es
Torrent. N'Antònia Pascual será,

és, la nova Dama dels Cossiers.
En Guillem Cabrer i En Joan Miguel a punt de signar un pacte de
progrés per a s'Illot. AUMASA segueix essent notícia als diaris. En
Pep Huertas s'ha fet un New Looki
amb les ulleres novas ofereix nova
imatge. Una representació de bailadors manacorins va acruar a Sant
Joan a la gran trobada.

La majoria de membres del
PSOE tenen un problema sexual:
No tenen dellons per anar als actes
públics. Vamos, que (com el Batle)
no enravanen, políticament parlant,
davant la seducció d'organitzadors
d'actes socials. És el xiste de la
setmana, de la taula del racó de
Can Marit.
Per moguda la del Catòlic del primer de maig. L'ecologista perseguit
per la poli En M.A. Grimat, En
Colau, els nostres col.laboradors
secret Joan Paco, En Pep Lluis
Aguiló fent el foll i ballant en plena
nit... celebraren el dia del treball a
base de copes.

La próxima semana, en el Claustro

Recogida de sangre en Manacor
Redacción.- La próxima semana,
y concretamente los días 11 al 14,
ambos inclusive -de lunes a juevesel Banc de Sang de Balears se desplazará a Manacor para recoger la
sangre que periódicamente ofrecen,
de forma voluntaria, los donantes
de sangre de Manacor.
Quizás la novedad, en esta ocasión, estribe en el lugar de recogida: el Claustro de San Vicente Ferrer, de los Padres Dominicos, y no
en el Hogar de la Tercera Edad del
Inserso de la calle Nueva de Manacor.
La nota, remitida por el Presidente de la Hermandad de Donantes
de Sangre, Víctor Gistau, recuerda
a los donantes de Manacor que la
hora de recogida es a partir de las
seis de la tarde y que no hace falta
acudir en ayunas, sinó simplemente
no haber ingerido comida copiosa.
Al mismo tiempo, el Banc de Sang
de Baleares recomienda a los donantes habituales inviten personas

Esta vez, la recogida de sangre se realiza en el Claustro

de su confianza y entorno para que
acudan también a donar su sangre.
Normalmente, estas fechas próximas al verano, son las más críticas
del Banco de Sangre, ya que por la
cantidad de accidentes que suelen

producirse en nuestras carreteras
este elemento tan importante para
la vida humana escasea al máximo.
Esta próxima semana será una
buena ocasión para los que quieran
convertirse en nuevos donantes.

Miguel Sans Ribes fue elegido presidente de la nueva agrupación

Presentada la nueva Agrupación Social
Independiente (ASI) de Manacor
(M.A.LLodrá).- El pasado miércoles fue presentado en un Restaurante de Playa Romántica, la nueva
Agrupación Social Independiente
(ASI). Con una hora de retraso se
inició el acto de elección del presidente, presentándose para dicho
cargo una sola candidatura, por lo
que los afiliados asistentes depositaron su voto de confianza sobre
Miguel Sans Ribes. El partido se
presentará a las próximas elecciones municipales. Asimismo fueron
nombrados junto a Miguel Sans
como vicepresente, Belén Dominguez, secretario general, Antoni
Bauzá y Joan Martínez como Tesorero. El partido ASI cuenta en Manacor con un centenar de afiliados
y en la isla con unos mil cuatrocientos. Durante los próximos meses
efectuarán la presentación en los
demás municipios de Mallorca.

El presidente insular de ASI, Joaquín Rabasco, actual delegado de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Lluchmajor, señaló que su partido
no tiene una ideologia ni de derechas, izquierdas ni de centro, sim-

plemente se definen como un grupo
de vecinos preocupados por la problemática de la ciudad. Rabasco
criticó además fuertemente a los
partidos nacionalistas.
Fotos: Antoni Blau

De Manacor hi assistiren un total de quaranta persones

Sopar de companyerisme del Partit Popular
Amb la Presència del President, José Maria Aznar

(D'esquerra a dreta)Joan Fageda senyora, Gabriel Cañellas, José M' Alvarez del Manzano i senyora i finalment, José /14'
Aznar i senyora.

(M. Ferrer) El passat dijous a
vespre al Casino de Mallorca es va
celebrar un acte polític del Partit
Popular de les Illes, al qual assistiren un total de quaranta afiliats del
partit de Manacor, entre els que
destaca l'assistència del Batle i tots
els components de l'equip de govern del Partit Popular de Manacor.
A l'acte, que va consistir en un
sopar de companyerisme i les distintes intervencions dels principals
dirigents del partit, varen prendre
part més de 1.500 persones entre
afiliats i simpatitzants de l'esmentat
partit. La presentació va córrer a
càrrec d'Eduardo Vellibre, que va
donar el seu punt de vista sobre el
famós cas del «Calviágate», i
també José M Alvarez del Manza-

no, Batle de Madrid, i seguidament
va pronunciar un discurs Gabriel
Cañellas que destacà que Mallorca
erem pioners de l'autonomisme i
del regionalisme com a doctrina i
estructura del partit també va fer referència al PSOE dels qual va dir
que realitzaven un joc molt brut i
xabacá per no haver obtingut els
vots que desitjaven, es va referir a
Joan March dient-li «personajillo»;
finalment va afirmar «no ens agenoHarem perquè la gent va confiar
amb noltros i no la defensarem».

En darrer terme va parlar el President José M' Aznar el qual va dir
«somos el partido de la gente co-

rriente y el PSOE se ha convertido
en una máquina de perder votos;
vendrá una nueva transición política
que terminará con el día en que gobierne el Partido Popular y quede
fuera el PSOE» - seguidament afirmà- «Baleares es un ejemplo en
toda España por su reconocimiento
del hecho territorial»; per acabar la
seva intervenció feu referència al
tema de l'Autovia de Leizaran afirmant que «el PNV y el PSOE aceptan las presiones terroristas, que no
deberian aceptarse nunca". Després dels discursos va començar
l'espectacle del Casino que tancà
l'acte del Partit Popular.
Foto: Antoni Blau.

Nascut a: MANACOR

Dia: 9 juliol 1948
És: Polític

Antoni Sureda Parera
A la fi hem trobat un personatge públic o conegut de signe Cáncer. Sembla que dins la vida política n'hi ha
pocs i n'hi hauria d'haver molts parqué
amb les virtuds i detectes que ostenten, tenen qualitats per la política, l'ensenyament, la religió i la medicina; és
a dir per activitats professionals destinades a la gent en general.

La Iluna I l'algua
Eren Cáncer Julio Cesar, Rockefeller
er. i segon, Enric VIII i alguns artistas
com Louis Amstrong, Marc Chagall,
Herman Hesse, Hemingway i Proust.
Els Cáncer en lloc de tenir planeta dominant tenen un satèl.lit: la lluna
aquesta, amb la seva influència sobre
els líquids (l'home és líquid en un 90%)
els dóna a tots un toc de follia que els
fa genials i emprevisibles.
Els cáncer, que estan sols són donats a la meditació, la melancolia, el record, la suavitat i l'estética. Quan han
de tractar el món exterior són directas,
pràctics i de vegades indomables. El
temperament és una de les característiques bàsiques d'En Toni Sureda, paró
també el procés d'aquest temperament.

e
Inconstància I autodomlnl
Partint quasi del no-res, la tenacitat,

Signe: CÀNCER-CRANC

l'esperit de lluita i l'afany de superació
han duit al nostre personatge a dos
punts quasi culminants de la seva vida.
Primer, a una autoformació que no
tenia. Segón a un autodomini que, tocat
de lluna, tampoc no tenia. Encara que
en públic demostri tenir carácter ferm i
gran seguretat, no ens estranyaria que,
de vegades, en solitari, plorás.

quan a ideologia: ni PSOE ni PP, sinó
administrador del Poble.

Relaciona socials

Els crancs sempre s'han de cuidar la
vista parqué prest o tard hi tenen problemas. Han de controlar la tensió arterial parqué són amants del risc i sempre
estan a la vora del precipici. Les malalties cròniques només els hi poden venir
derivadas del sistema nerviós, paró les
nerviades no els fan molt de mal parqué les superen.

Li agrada una relació cálida amb els
amics i respectuosa i distant amb els
altres. Es crac: defuig de la batalla, s'amaga dins el forat de la roca, però quan
está acorrala' treu les mordales vigorosas i temible. Se mostra modest, però
li agrada ser centre d'atenció. No persegueix la fama, perá tampoc se n'a-

Salut

llunya
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Amor
Política
Els cáncer tenen daltibaixos degut a
la influència Ilunar, piará són constants
a llarg plaç. Quan la gent ha admès
això els valoren per una trajectòria més
que no per un fet. En política ha passat
els seus moments pitjors motivats per
manca de maduresa i males companyies. Aquesta capacitat de resistència,
aquesta tenacitat i aquest recent descobrir qué significar ser polític, l'han
convertit en l'únic professional de la Comarca. Ja no és un aventurar. Ja no
s'escolta consells a l'orella interessats.
Té futur. Se podria dir que canviarà de
camisa, si cal, pea) la veritat és que,
èticament, sempre ha duit la mateixa

Els crancs quan tenen la lluna dolenta són distants en l'amor. Quan duen la
bona desparten tendresa i afany de
protecció. Estimen intensament i fins i
tot són capaços d'estimar en secret
anys i anys. Sedueixen amb la mirada,
que la saben modular mostrant bondat.
Estimen la familia i van sempre condicionats per la imatge deis pares.
Dinero
Tot cranc té daltibaixos, piará són
“guardadors» deis dobbers que guanyen al mateix temps que són amants
del risc. Saber triar el camí és la garantia. Amb la seva feina els hi basta,
basta evitin riscs innecessaris molts
propicis als càncers.

Retrats: una secció nova a 7 Setmanari

Juan Foneza i Gabriel Galmés, autors de ‹'Retrats»

(Redacció) A partir de la setmana qui vé, començarem a les planes
de 7SETMANARI una secció nova.
Baix de l'epígraf RETRATS, el lector trobarà a cada exemplar d'aquesta revista la semblança fotográfica i literária de persones de
Manacor. L'autor de les fotografies
és Joan Forteza —Xesc— i el dels
textos Gabriel Galmés,
col.laborador habitual d'aquesta
casa.
RETRATS pretén oferir una galeha de persones de la nostra ciutat,
conegudes pel gran públic o només
per un sector precís, però que entre
totes conformen el que és la part
més vital de Manacor. Professionals, creadors, personatges populars, gent de la que habitualment no
surt a les pàgines dels diaris, joves

CONSTRUCCIONES

V

CABRERA
SAN GREGORIO
C/ Amargura, 3
Tel 84 45 90
MANACOR

que comencen a obrir-se camí en
activitats diverses, adults que duen
a terme una feina —a vegades més
anónima a vegades més manifesta— que els autors de la secció
consideren que és just divulgar,
homes i dones que han marcat, al
llarg de la seva vida, un estil determinat de comportament, de dedicació i de treball.
El fotògraf i l'escriptor, aleshores,
procurar realitzar una tria entre subjectes diversos. Fugiran de limitacions i del que es sol entendre en
aquests casos. Es permetran la Ilibertat d'obeir a criteris personals
—tot i que donaran la benvinguda a
qualsevol suggeriments— per oferir
un espectre ampli del que és la
nostra ciutat i els seus habitants.
Per qüestions de plantejament, no

retrataran polítics que ocupin càrrecs públics (donat que són les
persones que més pàgines solen
ocupar), sense tancar tampoc les
portes a aquesta possibilitat.

A partir de la setmana qui vé,
així, la secció RETRATS, procurará
acostar al lector de 7 SETMANARI
cares noves i conegudes per veure
si ens coneixem millor. Sortirà amb
periodicitat setmanal i comptarà
amb la feina de Joan Forteza
-Xesc-, que ha realitzat diverses exposicions fotogràfiques amb èxit
comprovat, i de Gabriel Galmés, qui
no necessita presentació ja que és
sobradament conegut dels nostres
lectors.

*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 recién acabados en Manacor, Porto Cristo, s'Illot y Cala Bona.
Con las mejores facilidades de pago.

,
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Visite Factoría en Manacor

MALLORCA

Amb un dinar espléndit i vins de qualitat

Els Tastavins celebraren l'Aniversari del Molí

Redacció.- La Confraria dels
Tastavins, associació prou coneguda dins la nostra comarca, entre altres coses 'per l'organització de les
mostres de vins de fires i festes, celebrà el passat dia primer de maig
el quart aniversari de la restauració
del Molí d'En Roca, la seva seu social. I ho feu amb un dinar d'aquells
de pinyol vermell, acompanyat de
vins d'una gran qualitat.

El dinar d'aniversari va comptar
amb l'assistència de tots els confrares i a aquesta ocasió no hi sol
haver convidats. Cada any, quan es
celebra aquest dinar es compta
amb el concurs d'un cuiner de
renom -Koldo Royo, Joan Romero,
etc- i enguany h participa Erik, el
cuiner del Mesón Alemany de s'Illot.
I la veritat és que el seu dinar feu

11:›1 . "1 c3r rente
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VENDO PISO
EN ZONA CÉNTRICA

-

• MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia)

les delícies dels assistents, ja que
fou espléndit, tant pel paladar com
per la vista.
Tot el dinar va girar entorn de la
daina mallorquina (gamo, en castellà) ja que a Mallorca es fan, a
aquests moments, unes excel.lents
carns de daina a Son Mora Negri.
El primer plat era un brou concentrat de daina mallorquina amb
picadura (salpicón) de carn de
daina i verdures. Tot seguit, pastís
«Reina» farcit de daina al vi negre,
guarnició de col de Bruseles i pera
Williams farcit de gerdera (arándanos). A continuació, fetge de daina
mallorquina a la planxa amb mantega d'herbes fines i ensalada del
temps. Més endavant, llom de
daina amb salsa de mel, tarrina de
verdures i patates «duquesa». I ja
per acabar, «Parfait» de xocolate
en salsa de gingebre (jengibre) i xocolate amb guarnició de fruites i
nata. Un dinar autènticament de
campionat, que fou comentat per
tots els assistents de forma molt
elogiosa.
I com és normal a aquestes trobades gastronòmiques el vi és part
essencial. Es començà amb un
«Protos» de 1985, «tinto fi», reserva de les Bodegues Coope ativa
Peñafiel de la «Ribera del Duero».
Un Chateau la fleur petrus 1986,
Merlot de Pomerol, de la zona de
Burdeus i acabat el dinar, un Porto
del 78 de la casa Taylor. Els tres
vins passaren «amb bona nota» l'examen dels Tastavins.

-

Acabados de calidad

- 4 dormitorios-dos baños
- Comedor espacioso
- Precio interesante
Informes:
5 5 45:32 (noches)
.

VEHICULOS TRANSFORMADOS
-Renault Expres ISOTERMO
-Renault Trafic ISOTERMO
-Renault Trafic AMBULANCIA
(Entrega inmediata)

Rertuult r u. /1C ISOtertito

SOLICITE INFORMACION
en:

RENAULT MANACOR.

Polígono Industrial de Manacor.

Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tino. 55 46 11

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA

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

L'Ajuntament respón a les demandes de l'Associació de Veïns i La Coordinadora

El Molí d'En Fraret ha estat en obres
No hem rebut resposta de l'Ajuntament, però hem sabut que al Plenari del dia 10 del mes passat s'aprovaren factures per un total de
1.090.000 pessetes, pagades a
Construccions NEBOT S.A. per
feina feta entre el 2 de gener i el 9
de febrer.

Les festes de Sant Roc de l'any
passat serviren perquè La Coordinadora montás una taula al carrer
per recollir firmes dels veïns del
barri que volien que l'Ajuntament
arreglás el Molí d'En Fraret.
Aquest molí és un de devers
quinze molins fariners que queden
a Manacor. Quasi tots estan ruinosos.

L'Ajuntament va expropiar el Molí
d'En Fraret a l'any 1969 amb l'objectiu de fer-hi un museu etnològic.
Amb el temps va anar envellint, les
teulades caigueren i pareixia que a
ningú no li importava si s'enderrocava.
A les festes de Sant Roc es recolliren 350 firmes d'entre els veïns.
Aquestes les vàrem presentar a l'Ajuntament amb un escrit demanant
acció inmediata, tant per salvar el

No hem vist les obres, ja que de
defora no es veuen, però suposam
que això vol dir que el molí está en
millors condicions, i que l'Ajuntament té intenció d'utilitzar-lo per
qualque cosa.
Celebram l'interès que aixe demostra i esperam que ara actuin
per protegir altres edificis i per aprovar el catàleg d'edificis històrics del
municipi, de l'aprovació del qual el
Batle ens va dir que se n'ocuparia
personalment.
La Coordinadora
,

Molí d'En Fraret com els altres monuments abandonats a Manacor,
que són quasi tots.

".
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LE ACERCAMOS A LA EXPO
Salidas desde Palma todos los jueves y domingos de abril a octubre
Complejo vacacional (M.P.) desde
Hotel 3* desde
Hotel 4* desde

5 DIAS
4 DIAS
(Jueves a domingo) (Domingo a jueves)
38.900
39.900
47.900
49.900
69.900
76.900

Alerimw

Lo mejor
del mundo

El nou grup de joves «Roselles de Primavera» oferiran el primer ball

Gran animació a l'inici de les populars
festes de Fartáritx

FESTES
DEL SANT col:sir
(M.A.Llodrá).- La col.locació de
les banderes, il.luminació dels carrers, tocada de campanes i amollada de coets anunciaran avui a les
set del capvespre, l'inici de les populars festes en honor al Sant Crist
de Fartáritx, amb una sèrie d'actes
cívico-religiosos, culturals i esportius. La programació que es prolonga fins al dia 10 de maig, comença
avui amb el Passacarrers de la
Banda de Cornetes i Tambors de
Llevant a partir de les nou del vespre. Cal destacar la formació dél
grup «Roselles de Primavera» que
aquest any sortiran per primera vegada al carrer.
La gran diada de festes comença
de totes maneres, demà dissabte
donat que es reuniran ja amb animació, a les nou i mitja del dematí i
seguiran concentrats fins a les
dotze i mitja del vespre. Entre els
actes prevists cal fer menció dels
jocs infantils (Carreres de sacs, bicicletes, olles, etc... i berenar per
tots els participants). A les 10h començarà el «II Marathon fotogràfic»
organitzat per l'APA de La Puresa i
per les 1530 hores s'ha previst un
interessant concurs de coques. Una
hora més tard es disputará la final
del torneig de voleibol per donar
pas al partit que enfrontará en la
mateixa matèria esportiva als «Fadrins-casats» de la barriada. A les
20 hores Missa en recordança dels
morts de la barriada a l'Església del
Sagrat Cor i a les 21'30 hores, bailada de boleros a càrrec del grup
folklòric «Sa Torre» i ball de bot
obert per a tothom a la plaça de la
Concòrdia. Així mateix el nou grup
de joves conegut per «Roselles de
Primavera» oferirà el seu primer
ball.
Hi haurà també orellanes, bune
yols i mistela per a tothom. Al transcurs del mateix acte es fará entrega
dels premis i trofeus de totes les ac-

Aquesta és la portada del
programa de lestes

DE LA FE 92
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'41i ES MOLINS DE FARTARITX
tivitats realitzades i a les 12'30 es
tancarà la vetlada amb una amollada de coets i gran traca final.

Diumenge, processó del Sant
Crlst de la Fe
L'acte més popular de les festes
és la processó que es dura a terme
al diumenge a partir de les set de
l'horabaixa i pels carrers acostumats. Acompanyarà la Santa Imatge la Banda de Cornetes i Tambors
de «Sa Torre» i la Banda Municipal
de Música de Manacor. Acabada la
processó hi haurà a l'Església del
Sagrat Cor un interessant concert.
Així mateix a les deu i mitja del
dematí del mateix diumenge, es
traslladará el Sant Crist de la Fe de
la Capella a l'Església on es celebrará una missa presidida per
D.Mateu Galmés. Cantará el Coro
de Fartáritx dirigit per Antoni Perelló
i Nebot.

Tercera Edad de
Manacor y Comarca
La 3 Edad de Manacor y Comarca prepara para el día 23 de Mayo,
una «trobada» para todos los socios de la Comarca de Llevant, con
una comida en el Molí d'en Sopa, y
que comenzará a las 2 aproximadamente. Los tikets pueden adquirir
en cualquier oficina de la 3' Edad,
al precio de 1.000.- y para los que
lo desean habrá un autocar en la
Plaza Ramón Llull de Manacor, al
precio de 150.- ida y vuelta.
Para el día 24 de Mayo se prepara una excursión, con comida en
Son Sanmartí aunque el itinerario
de momento no está concertado.
Recordar que la nueva oficina de
la 3' Edad de Manacor, está situada en la calle Estrella, en el edificio
antiguo de La Caixa y el teléfono es
84 48 25.

Col•laboracié•

Fartáritx 1892:
Arriben les monges de la Puresa
Moliner que cada dia
quan el sol ens ha deixat,
aquest cel de pagesia
contemples com estorat,
¿no sents la malinconia
d'un altre jorn acabat?
Ai! A tu no t'emmetzina
l'ambició que a tants ens perd.
Goja d'eixa pau divina
contemplant el cel obert.
Qui a les ciutats s'encamina,
troba, sovint, el desert.
Aquesta poesia de Miguel dels Sants
Oliver, descriu clarament quin era el
tipus de vida en el nostre barri, com a
tants d'altres llocs, en els darrers anys
del segle passat. Una vida tranquil.la
que només els més arriscats deixaven
per anar a «fer les amériques», enlluernats per adquirir una fortuna que poques vegades arribava a posseir.
El paper de la nostra dona pagesa
ens el descriu un altre notabilíssim
poeta d'aquella época: Joan Alcover.

«Oh flor de muntanya, fina morenor!
Oh la pageseta que és una pintura
i té la cintura
com un gerricó!
L'aviram la volta amb gran voleteig
quan de matinada crida son estol;
amb capell de pauma se guarda del sol
quan rega els bellveures vora del safreig.
Per servir als pobres fumants escudelles,
confitar codonyes, adobar gonelles
o guarir les nafres, no hi ha millors dits;
canta codolades
i sap contarelles
d'alicorns i fades
poals florits.
Als fons de la cambra porta a la padrina
el vas ple d'escuma de la I lot que muny;
encara és fadrina,
més será madona d'un terme de Iluny.

Però la societat s'anava transfor-

mant, encara que lentament. Començava un procés d'industrialització, de modernització i de canvi en molts d'aspectes del desenvolupament social.

A Fartáritx, aquest any 1.892 ve marcat per un aconteixement força important per a tota la vila i pel barri: l'arribada de les monges de la Puresa.
Aquest institut, dirigit per la Mare Alberta Giménez, tenia la finalitat d'educar les nines en els àmbits cultural, religiós i social.
La Mare Alberta conscient que la
dona no podia quedar al marge de la
societat, estava convençuda que la
seva formació havia d'anar més Iluny
que la de la «pageseta». S'havia de
completar amb una formació
intel.lectual sense perdre, per això, les
arrels ancestrals i la cultura autóctona.
Ella mateixa coneixedora de la
intel.lectualitat de l'época i del procés
de la «Renaixença» de la nostra Ilengua, no tenia inconvenient d'expressars'hi quan l'ocasió ho requeria, escrivinthi poesies, obretes teatrals, etc. Deia
que li costava, però en reconeixia el
valor.
La fundació de Manacor va ser una
obra realment important, ja que tindria
un carácter comarcal. Es projectava
des de feia temps, però fins el 18 de febrer de 1.892 no es posé fil a l'agulla.
En el primer document, datat aquest
dia, es demana vènia per fundar un
col.legi a Manacor i per a qué l'església
de Fartáritx sigui cedida a les monges.
Just un mes després ve la Mare Alberta a Manacor per adquirir als solars.
No li sobraven els doblers, però confiava i demanava a les seves germanes,
que confiassin en Santa Rita, San
Josep i la Beateta.
Dia 11 cl:abril compraven una casa a
Francisca Giménez per 1.166,65 pts.
Les despeses d'enregistrament en costaren seixanta-dues.
Dia 1 de magi compraven a Jaume
Sansó un boci de corral per 833,35
pts.; un altre a Gabriel Veny per 966,65
pts.; i encara un altre a Na Francisca
Pascual per 1.000 pts. Les despeses
dels drets foren de 14235 pts.
Aquest mateix dia les religioses rebien del Bisbat un document concedintlos la cessió de l'església i el terreny
del voltant. La fundació havia començat.

Dia 7 de juny encara compraren un
bocinet més de corral a Jaume Llodrá
per 400 pts.
Tothom estava pendent de les obres.
El «Diario de Palma» de dia 21 de juny
de 1.892, publicava: «En Manacor, y en
el barrio de Fartáritx han empezado los
trabajos de cierre de algunas propiedades adquiridas por el Colegio de la Pureza, para construir un edificio destinado a educandas».
I seguia el dia 29 de juliol: «El edificio
que se construye en Manacor, por
cuenta del Real Colegio de la Pureza
de esta Capital, estará rodeado de un
jardín; formando dos grandes cuerpos,
bien distribuidos. Además, separadamente, habrá sitio para enseñanza gratuita a niñas pobres».
Dia 20 d'agost arribaren les religioses
a Manacor: La Mare General, la Mare
Assistenta, la Mare Margalida Reus i
les Germanes, Palau i Munar. Les tres
darreres hi quedaren per organitzar el
curs i endergar la casa que havien !logada en el carrer d'Olesa, just davant la
Caritat. Per a les classes llogaren un
local en el carrer Cós n° 6.
Els mobles de la casa eren pocs i
senzills. El transport dels quals, de
Palma a Manacor, costà 12875 pts.
Dia 4 d'octubre podem tornar a llegir
en el «Diario de Palma».
«Adelantan las obras del Colegio de
la Pureza en el barrio de Fartáritx, y va
adornándose aquella nueva iglesia.
Este edificio reportará grandes ventajas
a aquella populosa villa, fomentando y
facilitando en gran manera la enseñanza de las niñas y contribuyendo a la
mejora de las costumbres.
Ara, cent anys després, podem afirmar que els objectius que publicava
aquesta ressenya són una realitat.
Guillem Morey Rosselló

Bibllografla:
Calles de Manacor-Gabriel Fuster

l-P de Manacor-Gabriel Fuster
H' de l'Església a Malorca-P.
Xamena
Una Insigne Balear-M Juan
Premsa Provincial

Després de les protestes dels veïns de la zona

El carrer Capità Cortés será asfaltat molt prest
(M. Ferrer) El carrer Capitá Cortés fou notícia fa un parell de
mesos ja que els veïns del mateix
presentaren algunes denúncies a
l'Ajuntament per expresar la seva
disconformitat per l'estat en que es
trobava el carrer, ple de clots i
quasi intransitable.
Pareix que les seves protestes
han prosperat ja que a la comissió
de govern del passat dia 24 d'abril
es va aprovar el pressupost, d'un
total de 913.309 pessetes.
L'asfalt d'aquest carrer, que es
troba situat entre la Plaça Ramon
Llull i Molí d'en Batliu, no es fará
fins que no sia aprovat el corresponent padró de contribucions especials i subscrita l'operació de crèdit
ja que aquesta partida está finançada amb aquestes dues operacions.
Per tal s'haurà d'elevar a plenari la
proposta que contempla imposar
contribucions especials del 34 % de
les obres d'asfaltat esmentades segons el metre lineal de façana d'edifici o solar.
Els carrers Remel I Numáncla
també seran asfaltats
També el carrer Remei, des del
tram comprés entre el carrer Comtessa i Llum, será asfaltat amb un
pressupost total de 414.130 pessetes i el carrer Numáncia, tram comprés entre Via Portugal i carrer Capitá Cortés amb un import de

Els veins del carrer Capitá Cortés hauran de pagar el 34 % del cost de Pasfaltat.

754.871 pessetes de pressupost.
Ambdós carrers estan pendents de
la contractació de les esmentades

obres condicionada per l'aprovació
del corresponent padró de contribucions especials.

Segons la factura presentada per la mercantil «Econar S.A.»

La neteja dels edificis municipals cost à més
de dos milions al mes de març
(M. Ferrer) La neteja dels edificis
municipals va ser donada després
de la presentació de les corresponents pliques a la mercantil «Econar S.A.» que fins ara s'ha encarregat de la mateixa. A la comissió de
govern corresponent al passat dia
24 d'abril, en un dels punts es fa referència a una factura d'aquesta
empresa, a la que s'apunta que
l'import total de la neteja dels edificis de l'Ajuntament és superior als
dos milions de pessetes, exactament 2.152.910 pessetes relatives
al canon de prestació d'aquest servei de neteja realitzada durant el
mes de març d'aquest any.
Aquesta quantitat és prou significativa i donará que pensar a més
d'un ciutadà, ja que si cada mes l'Ajuntament ha de pagar dos milions
de pessetes per tenir netes les mesos pot ser que l'Ajuntament es
seves instal.lacions passats alguns
quedi amb les arques tan «netes»
,

com els mateixos edificis municipals.

Bar-Restaurante

EL
CRUCE
a2k,

Especialidad en:
Arròs brut, Frito
Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,
Callos.

SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DÍA
Ctra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca
P4
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Pleito sobre el inmueble de Muebles Serra, de Sa Bassa

Los juzgados se pronuncian a favor de los

inquilinos
Redacción. El pleito de desahucio, que se ha seguido a instancias
del propietario actual del inmueble
ocupado parcialmente por Muebles
Serra, en la plaza de Sa Bassa de
Manacor, Juan Cirera Prim, ha sido
ya visto por el juzgado de Manacor,
el cual ha pronunciado la sentencia
favorable a los actuales inquilinos.
Dicha sentencia fue pronunciada
el pasado dos de abril por la Juez
de Manacor DI Carolina Herencia.
A la hora de redactar este comentario, no había constancia de que la
propiedad hubiera interpuesto todavía un recurso, aunque había tiempo y opción para ello. Es de esperar
que se produzca y que, dentro de
unos meses, el caso se vea en el
TSJ de Baleares.
El inmueble de Sa Bassa y calle
Major de Manacor, uno de los más
céntricos de nuestra ciudad, fue alquilado en 1945 por su anterior propietario Jaime Cirera Prim a la
Junta Local del Movimiento de Manacor. Esta a su vez, cedió el local
en alquiler al actual inquilino, con la
condición de que cediera una parte
a la JLM, estando el alquiler a
cuenta del Sr. Serra.
El local, que tiene entrada por la
calle Major, fue ocupada por la Falange, la OJE y, posteriormente,
cuando el Govern Balear se hizo
cargo de la organización juvenil y
cultura, parte del local pasó al Centro Social de la Consellería de Cul-

tura del Govern Balear.
Curiosamente, mucho antes de
que se produjera la sentencia,
desde la Consellería se decidió
abandonar el local e instalarse

-decisión tomada hace pocas semanas- en un nuevo edificio, esta
vez de la calle Pío XII de Manacor,
a pocos metros del que se ha utilizado hasta ahora.

Col•laboració
Converses de cap de cantó

Madó Bladera va cova-baixa
Només trobades, Madó Bladera i
Na Ganxa, s'encareren. Madó Bladera portava una xarrera rabiosa, i
just-just arribada, sense ni escometre a la seva amiga, cap dret li enflocá:
-Avui Ganxa, venc més encesa
que un mixto.
-I, això? preguntà Na Ganxa.
-O no has sentit per sa rádio que
ara per cobrar «es paro», hauran
d'haver pegat un any rodó? e:,0 no
ho has escoltat? Els nostros gobernants socialistes, ni són socialistes
ni són res.
-Però Madó Bladera, no vos ente deu que si el Govern ho fa així será
perquè té les seves raons.
-1, quines raons pot tenir es Govern per fer això.
-Potser que no tenguin dobbers.
-No! i jo vec que els imposts fiblen. Això que volen fer és una punyalada trapera als obrers. Desbara-

tar lo que va bé!
-Es que abusaven...! Madó Bladera. I vos ho sabeu bé que per les
filies de la vostra germana Bel que
fan feina a l'estiu a un hotel i quan
arriba l'hivern que no les han de
menester... ale!, que les pagui el
Govern. I, els hotelers se queden
ben descansats i fora gastos.
-Mira Ganxa, no siguis tant estreta, ni miris tant per Govern, que no
s'ho mereix. No has sentit a dir mai
que «casescú ha de mirar per ell...?
-Sí que... «Déu per tots», som
sentit a dir.
-Idó si Déu ha de mirar per tots,
el Govern que és el Déu dels obrers
no els ha de deixar amb sa boca
badada cap a n'es vent. I, que
consti que no ho dic per jo, Ganxa,
ho dic per ses meves nabodes, filies de sa germana Bel, que, com
bé has dit, ses tres fan feina a un
hotel, i així com anava fins ara,

HOSTAL RESIDENCIA
BAR R ESTAURANTE

prosperaven de valent.
-Ja ho se ja que fa dos anys arreglaren sa casa del Port i que l'any
passat canviaren es cotxo...
-1, saps perquè han pogut fer tot
això. Idó t'ho diré, curra! Perquè durant els sis mesos d'estiu feien
feina a s'hotel, i els altres sis, cobrant des «paro» i anant a fer feina
per les cases, feien un dineral.
-1 que está bé això, Madó Bladera, enganyar el Govern.
-I, els altres que fan? Te creus
que no fan lo mateix?
-Sí, Madó Bladera i per això
anam així com anam.
-Jesús, Ganxa! Mira per tú i aniràs bé.
1, sense més carriportal, Madó
Bladera i Na Ganxa, amb sa mosca
darrera l'orella, cadescuna se n'anà
per son vent.
Llorenç Femenlas
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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 8.5.92

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

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

* Sopas Mallorquinas
* Calamares rellenos
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.200 pts.
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
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Xerrada sobre ús i abús de
l'alcohol

Impost de
circulació de
vehicles
La foto del nostre reporter gràfic En Toni Blau
és més eloqüent que mil
paraules. La gent fa cua i
estam en el segle XX,
l'any de l'EXPO i de les
Olimpiades.
Els comentaris dels
ciutadans que volen
pagar taxes o impostos i
han d'estar esperant llarg
temps són negatius. Qui
més qui manco comentava que l'Administració,
els darrers dies de pagament, hauria de duplicar
els funcionaris ja que
saben que hi haurà aglomeracions.
L'Administració pensa
que els ciutadans no
tenen per qué anar a
pagar el darrer dia 1 i que
si esperen l'últim mo-

RESTAURANT
TORRADOR TIPIC

ment, que també en paguin les conseqüències:
fotre mig dematí fent cua.
Entre les dues actituds
hi ha els funcionaris, que
fan el que poden i aguanten les ires de la gent
sense tenir-ne culpa. I és
que tots tenen raó i ningú
la té tota.
Per qué anar a pagar
els últims dies?
Per qué no posar més
funcionaris els últims
dies?

(M.F.) Aquest mateix divendres tindrà lloc al Saló
Parroquial de Son Macià una interessant xerradacol.loqui sobre l'ús i abús de l'alcohol a càrrec dels
professionals de la Creu Roja, Julio Izquierdo, metge i
psicòleg i Ma Antònia Palou, psicólega.
La xerrada, que començarà sobre les 9 del vespre,
ha estat organitzada pel Departament de Benestar Social de l'Ajuntament.

Mendia Vell

Ctra. Manacor - Porto Cristo. Tels. 82 07 51 - 84 38 351820/50
Situado en una de las casas más antiguas de las islas, construídas en el siglo VII,
con unos cuidados y extensos jardines

Cambiamos nuestro menú diariamente, por 1.500 pts.,
incluido postre, vino, agua y café, menos los domingos, que consistirá en:
PAELLA ESPECIAL, FILETE DE PESCADO, POSTRE,
VINO, AGUA Y CAFÉ (1.500 pts.)
Todas las noches abierto torrador gill donde podrán comer:
ENTRANTE: longaniza, botifarrón y «pa amb oli»
2" PLATO: Lomo, picantón, codornices, brochetas, costillas
de cordero, conejo, todo ello acompañado de guarnición
Postre, vino, agua y café: 1.500 pts.

Desde el 10 de Enero de 1992
VEA NUESTRA CARTA DE COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL
con nuevos y ajustados precios

La seva funció és atendre les consultes terminológiques dels ciutadans

El Gabinet de Terminologia: un servei a
l'abast de tots
(M. Ferrer) El Gabinet de Terminologia és un servei de nova creació que té com a principals funcions
atendre les consultes terminológiques de tots els ciutadans, és a dir
que ofereix un servei de consultes a
fi de cobrir les demandes terminológiques puntuals deis usuaris. S'adreça fonamentalment als professionals que treballen les qüestions
lingüístiques i en general, a qualsevol persona que es trobi amb dubtes terminológiques que afectin un
terme o un grup restringit de termes
pertanyents a qualsevol área descecial itat.
L'usuari es pot adreçar al servei

de consultes utilitzant mitjans oralstelèfon o presència directa al centre- o be escrits- correu o telefax.
Per norma s'admetran, com a
màxim, deu consultes per cada
truca malgrat que si l'usuari té una
Mista més llarga de temes per consultar es recomana que ho faci per
escrit seguint criteris com que estiguin ordenats alfabèticament.
També té altres serveis com el de
terminoligia sectorial destinat al seguiment de treballs terminológics,
les propostes del qual poden provenir d'altres institucions i empreses,
tant públiques com privades; per la

Gosa

sfr

del

seva part el servei de documentació
consisteix en proporcionar una formació bibliográfica d'interès terminológic sobre qualsevol área d'escecial itat.
Per accedir als seveis del Gabinet de Terminologia, cal adreçar-se
a:
-Gabinet de Terminologia.
Edifici Sa Riera.
C/ Miguel Dels Sants Oliver, 2.
07071 Palma
Tel: (971) 173062 i 173015.
(Contestador automàtic fora d'horari).
Telefax: (971) 758798.
Horari: de 8 a 15h.
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MARCOS
CUADROS

POSTERS

BELLAS ARTES

. ENMARCACIONES EN 24 HORAS
C/ JOAN LLITERAS, 52
TEL. 55 48 05
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de propietarios

dØCALAS
DE MALLORCA

La Junta Directiva de esta Asociación
de Propietarios CONVOCA A TODOS
SUS ASOCIADOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS correspondiente al ejercicio de 1991-1992,
que tendrá lugar el próximo día 7 de Junio
de 1992 (DOMINGO) en el local social de
esta Asociación, a las NUEVE TREINTA
HORAS en primera convocatoria y a las
DIEZ TREINTA HORAS en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.- Recuento de votos presentes y representados.
2.- Admisión de nuevos asociados.
3.- Lectura y aprobación, si procede,
del acta anterior, memoria de actividades, del balance y presupuesto para
1992.
4.- Informe sobre la entrega de la urbanización.
5.- Informe sobre el plan de embellecimiento de la Conselleria de Turismo del
Govern Balear.
6.- Ruegos y preguntas.
7.- Elección de Junta Directiva y Presidente.
Para más información, dirigirse al local
social o al teléfono 83.31.79
Calas de Mallorca, a 28 Abril de 1992
VV
El Presidente
Fdo: Angel Rodríguez Sampedro
Fdo. Antonio Bonnín Pocoví
Secretario-Administrador
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(M.F.) Al Col.legi de Sant Francesc es celebra
aquest divendres a partir de les vuit i mitja del vespre
una conferencia sobre la higiene mental, tema important d'actualitat per la falta de valors existents a la nostra societat; com aconseguir un desemvolupament
equilibrat i armónic per a millorar la nostra conducta i
la dels nostres fills?...
Aquesta conferencia correrá a càrrec del Psicòleg i
Pedagog i expert en el camp de l'educació, Gregori
Mateu. Al final de la xarla hi haurá un diàleg al qual hi
podran intervenir totes aquelles persones que ho desitgin.

ERNST&YOUNG
Selecciona

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
Para empresa del sector servicios, ubicada en la zona de Manacor, se solicita un Director Administrativo-Financiero con las
siguientes características:
-Edad: a partir de 25 años.
-Titulación media o superior en el área contable-económica o
similar.
-Experiencia probada de al menos 2 años en puesto similar y,
en concreto con sistemas contables informatizados y Plan General de Contabilidad.
-Residencia en la zona de Levante.
-Se valorarán conocimientos de inglés.
El candidato dependerá directamente de la Dirección General. Tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento de las
funciones contables y administrativas. En concreto será responsable de la preparación y presentación periódica de las cuentas, presupuestos y cuentas de gestión. También será responsable del funcionamiento del control interno y contable, seguros,
cumplimientos legales y fiscales y otros aspectos que le pueda
solicita la Dirección General.
La incorporación es prácticamente inmediata siendo el sueldo a convenir según valía del interesado oscilando entre tres y
tres millones y medio anuales.
Enviar currículum vitae y fotografía reciente a:
ERNST & YOUNG, Avda. Alejandro Rosselló, 15.
07002 Palma de Mallorca.

Con un presupuesto de 122.000 pesetas

El Ayuntamiento acondicionará la entrada de
la instalación deportiva de «Na Capellera»
(M.A.LI).- La entrada de las instalación deportiva de «Na Capellera»
verá arreglada en próximas fechas,
los desperfectos más detectables
como es el caso de la puerta que
ha sido en numerosas ocasiones
víctima de acciones violentas. El
presupuesto que asciende a poco
más de 122.000 pesetas contempla
una serie de reparaciones en la
puerta consistentes en la colocación de un nuevo vidrio que ofrezca
una buena imagen a cuantos hacen
uso del mencionado recinto.
A pesar de esta mejora el delegado de deportes, Rafael Sureda
mostraba sus preocupaciones pués
«va a ser difícil que no vuelvan a
perpetrarse acciones similares por
lo que cada dos por tres podríamos
estar cambiando el vidrio de la entrada". Sureda se inclinó más en la
colocación de unas barreras en la
parte exterior para que impedir nuevas roturas.
Por otra parte ya se están estudiando definitivamente las últimas
La entrada ha sido víctima en numerosas ocasiones de acciones de gamberrismo.
mejoras que se llevarán a cabo en
el interior de dichas instalaciones y adecentamiento del bar-restaurante parte trasera del campo de fútbol y
que consisten básicamente en el
y de una pista descubierta en la
pista de baloncesto-voleibol.

f;Estas son nuestras ofertas de la re,,s4
semana en Vehículos de Ocasión. 1/1
Opel Corsa CIty (varios)
Opel Cors cl - Ity (varios)
Seat Marbella (varios)
Peugeot 205 Diesel
Volkswagen Polo G.T.
Ford Escort 1.3
Landa HF 4wD
Flat Tipo 16v AA., ABS
Renault 21 TXE 2.0
Ford Fiesta (varios) 450.000'

PM-AT
PM-AZ
PM-AT
PM-AK
PM-AX
PM-AC
PM-AT
PM-BB
PM-AK

PM-AT

CON GARANTIA - FACILIDADES DE
—
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CORMOTOR, S. A.
('tra. l'alma- Artá. Km. 49.400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios

Of o a lio

OPEL

Mejores por experiencia

1

IBIZA
SERIE

'

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. • DIESEL O GASOLINA POR EL MISMO PRECIO.
• 63 CV. 0 90 CV. POR EL MISMO PRECIO.

Ns410, SEAT. Patrocinador
11 lare tZfa

411
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LA AMBICION DE SUPERARSE

Infórmate en:

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

Sucesos
Por otra parte ayer se produjo un grave accidente en la carretera del Jordi d' Es Recó

Roban material valorado en más de un millón de
pesetas de la empresa eléctrica «Socías y Rosselló»
Redacción.- El pasado sábado la
empresa suministradora de material
eléctrico «Socias y Rosselló» sufrió
un robo por valor de 1.270.000 pesetas. El dueño de esta empresa
ubicada en la carretera Palma-Cala
Ratjada, se percató a la mañana siguiente de que la puerta principal
del establecimineto había sido forzada por lo que efectuó la oportuna
denúncia a la Comisaria de la Policia Nacional de Manacor, quien
lleva a cabo las pertinentes diligencias.
Por otra parte en la madrugada
del lunes se produjo otro robo en el
taller mecánico-eléctrico propiedad
de Nicolau Sureda, sito en la via
Portugal de Manacor. Los ladrones
perpetraron en el establecimiento
por la puerta trasera, que no habia
sido cerrada con llave. De este establecimiento se llevaron un radiocassette, un cargador de batería y
diversos objetos mateirales cuyo
valor asciende a las 50 mil pesetas.

Grave accidente en la
carretera del Jordi d'Es Recó
Según informaron ayer efectivos
de la Policia Local de Manacor,
sobre las 2120 horas del pasado
miércoles se produjo en la carretera
que conduce a la localidad de Son
Carrió y sobre la altura de las instalaciones deportivas del Jordi d'Es
Recó, un grave accidente de circulación en el que se vieron implicados un turismo Forf Fiesta y un ciclomotor ocupados por dos personas. Del siniestro resultaron gravemente heridos los ocupantes del ciclomotor que iba conducido por
J.A.V.N y acompañado por I.LI.R.
Ambos fueron trasladados con urgencia a al centro sanitario de Son
Dureta. El turismo implicado en el
percance fue un Ford Fiesta matrícula PM-4679-V.

Detenido un joven por orden
de búsqueda y captura
El cuerpo de la Policia Local de
Manacor procedió el pasado martes
a la detención de J.A.R.C. de 27
años de edad, natural de Alicante y
residente en Cala Ratjada al saltarse éste un semáforo en luz roja en
la Avenida Salvador Juan de la localidad. Al parecer los agentes de
la policia detectaron en la matrícula
de su vehículo algunas anomalias,
comprobando una vez detenido que
se encontraba en orden de búsqueda y captura por no comparecer
ante el tribunal, el cual le habla impuesto una pena de tres meses de
cárcel. La Policia Local de Manacor
consiguió detenerle y actualmente

ya se encuentra ingresado en la
cárcel provincial de Palma de Mallorca.

Recuperado un ciclomotor
robado
El pasado domingo la Policia recuperó un ciclomotor robado en las
inmediaciones del Paseo Ferrocarril
que fue entregado momentos después a su propietario quién responde por las iniciales de J.B.L.M.
Asimismo el pasado viernes se
precisó de la colaboración de los
bomberos de Manacor para eliminar unos 200 metros manchados de
gas-oil en la calle Bourdils de Porto
Cristo.

Son Macià
Miguel Nicolau

Personatges insòlits, avui en Gabriel Mestre Oliver, ajudant del Bar Can Pelut

«Avui, sa pintura és un negoci, en el qual jo
no vull entrar»
43 anys, corpulent, apariéncia de bohemio, mestre d'escola, pintor en temps d'oci, periodista, estudiant d'informàtica, investigador de llinatges, Ile-

gidor de mans...
Podríem estar hores intentant descriurer-lo.
Anem a conèixer-lo.

-Hola Biel, com estás?
-De primera.
-Bé, com veus aquest negociet?
-És el negoci del meu fill i la
meya dona, bé millor dit de la dona
que viu amb jo, ningú és propietat
de ningú. Parlant del negoci, jo
només vindré qualque estona.
Esper que vagi bé. Es una cosa
nova per jo, una experiència divertida.
-Xerrarem de pintura...
-Te contestaré amb una altra pregunta, que has vengut a parlar de
negocis o de pintura?, perquè desgraciadament avui sa pintura és un
negoci.
-Qué vols dir que tu pintes per
«Jobby»?
-Jo sí, millor dit perquè m'agrada.
Si després lo que pint agrada a
qualcú i m'ho compra, millor. El
meu objectiu no és vendre quadres,
ni és la meya professió.
-Canviem de tema, qué és això
d'investigador de llinatges?
-Una història que vaig començar
fa anys. Me vaig donar compte que

durat més d'un any; i que per cert
he rebut consultes de llocs de tot el
món. Ara estic informatitzant tot el
Cens del 1991 per una nova sèrie
que' ha començat a publicar-se.
Pens que per més d'un hi haurà
sorpreses. Per exemple que a Alcúdia i Calvià els llinatges principals
són García, Pérez, Martínez... M'agafes.

els llinatges mallorquins estaven
concentrats a determinades localitats. D'una manera informal vaig
començar a mirar quins llinatges hi
havia per cada poble. En principi
em vaig regir pel llistat de telèfons;
després vaig anar contrastant el llistat de telèfons amb altres llistats.
S'história va anar agafant cos fins
que ho vaig publicar damunt el dominical Brisas. Una sèrie que ha

Coma

Gran
*** APARTHOTEL
Carrer Cards, sin - 07687 Sa Coma, Mallorca (Baleares)
Tel. (971) 81 01 79- Fax (971) 82 03 78
SOLEXTUR, S.A. Cl Carlades, 3 bajos derecha
Tel. (971) 71 80 86 - Fax (971) 71 92 69
07012 Palma de Mallorca

-Bé, tens pinta de bohemio,
qué en penses?
-Crec que som una persona molt
séria, lo que passa és que ses apariéncies enganen. M'agrada fogir de
ses normes que marca sa societat.
Quan decidesc fer qualque cosa la
faig molt seriosament.
-I això de Ilegidor de mans...
-M'agafa la mà i diu: tú ets molt
fácil d'enamorar i de desenamorar.
Això se te tornará greu amb s'edat,
vaja, que serás un vell miranines.
«Viejo Verde».
-Gabriel, he disfrutat de conversar amb tú. Un dia vindré i me
faràs una carta astral. Bé, que
ses coses te vagin com ara o millor. Salut i sort.

APARTHOTEL COMA GRAN

*

URBANIZACIÓN SA COMA

Tenemos a su disposición especiales
servicios de Banquetes para sus bodas,
comuniones y otros eventos.

PRESUPUESTOS A SU MEDIDA
Para más información contactar
Sr. Castillo. Teléfono 81 01 79

Porto Cristo
J. Moratille

Las escaleras de Porto Cristo
Porto Cristo se extiende sobre el territorio de tres fincas primitivas: Sa
Carrotja, Sa Marincta y Son Moro.
Sa Carrtoja (desde Cala Petita, Mitja
de Mar y Punta Plagell hasta la Calle
Peñas) baja hacia la playa por las escaleras de las Cuevas Blancas a través
del pinar del «Flamingo» y por las de
Burdils a través del jardín de Can Blau.
Sa Marineta baja desde el Cartell
dels Hams por su pendiente natural
hacia la playa y el puerto (Cales Concepción, Colón, Puerto, Navegants,
Mar), pero un acantilado la bordea a
poniente y cae a pico sobre el Torrent
de Na Llabrona y el Riuet: escaleras
del Paseo de la Concha, de las calles
Surcda, burdils (ésta en construcción) y
San Jorge.
Del otro lado, el acantilado que domina la margen derecha de nuestro torrente y su desembocadura limita la
gran finca de Son Moro que llegaba
hasta Cala Mendia. Desde Sa Pradera,
Tancat de Sa Torre o la calle Vela, escaleras o rampas llegan hasta el agua:
la escalera del Club Náutico, la Carretera a Cuevas y una escalera olvidada
que, desde «Los Dragones» baja entre
Astilleros y Hotel Drach.
Desgraciadamente, parece que un
«sino» («La Fuerza del Sino» otra
vez...) domina la historia de esta escalera y de la de Burdils.
Esta última, ambiciosa, con locales
anejos y plataforma redonda en su
parte alta, está parada desde hace varias semanas; el constructor, al no co-

gones», me dicen que costó un millón
al ayuntamiento ¡hace más de veinte
años!... Este dinero «tirado por la
borda» debería justificarse ya, dando
utilidad a este paso que comunica directamente las Cuevas del Drach con el
muelle del Riuet, lejos de los olores a
gasolina y los ruidos de un tránsito
densísimo.
El camino que bordea los Astilleros
y discurre al pie del Hotel Drach y del
naranjal de Casa Servera podría arreglarse sin grandes gastos, siendo eslabón esencial del itinerario que recomendaría a los miles de turistas traidos
aquí por las «golondrinas» «Salvador
II», las dos «Venezuela», «Liber
Mare» o «Princesa del Mar».

La escalera de la Calle Burdils, cuya
construcción está paralizada... ¿hasta
cuándo?

brar, decidió interrumpir la obra y no
piensa reanudarla hasta que el Ayuntamiento liquide lo debido. Y parece que
estamos condenados a ver este esqueleto de cemento abandonado, durante
toda la temporada turística. Triste escaparate que se hubiera debido evitar a
toda costa.
En cuanto a la escalera de «Los Dra-

Nuestros visitantes no deberían, de
ningún modo, enfilar la Calle San Luis,
trampa de viandantes, sino bordear el
Riuct por los muelles, cruzar el Puente
actual y subir por la carretera a Cuevas, en espera de que se acondicione
este paso con escalera, ideal para petaones, que desemboca en la Avda.
Juan Servera y Camps, al lado del
complejo de «Los Dragones». Del
mismo modo, podría ser un elemento
de uno de los paseos a pie tantas veces
reclamados y que detallaré en otra ocasión.
Me consta que esto es «predicar en
el desierto», pero ¿quien sabe? a lo
mejor, un benevolente oido municipal
recogerá la idea, haciéndola suya, para
darle realidad.

Son Carrió
Francesc Galmés

Segueixen les festes patronals a Son Carrió

La Sa/seta del Poble Sec, que actuará per primera vegada a les testes patronals a Mallorca

Seguint amb el programa de les
festes que començaren el dimecres
passat, avui divendres, diada de
Sant Miguel, el primer acte será a
les 11'30 del matí, consistint amb
una missa solemne en honor del
patró, després i a les 1330 hores
refresc-homenatge als membres de
la Tercera Edat de Son Carrió. A
les 930 del vespre ball de bot al poliesportiu, actuaran tres grups musicals: l'escola de ball de bunyola, el
grup Tramudança i també el conegut conjunt musical Sis Som.
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Per demà dissabte hi haurà un
dia ben complet, essent tal vegada
el principal dia de les festes, a les
930, un partit de bàsquet benjamí,
Son Carrió- Artà. A les 10 h. el Ginkama juvenil, que es celebra per
segon any consecutiu degut a l'èxit

de participació que tingué l'any passat. El tir a colom, que organitza la
societat de caçadors La Veda, a
Son Manxo, será a les 1430. La
festa esportiva per els al.lots de
Son Carrió es farà a les 16 h., al
camp de futbol amb Mato. A les 17
hores Cross per a totes les categories. A les 21 hores es projectarà el
video-documental, Mallorca Illa Mediterrània, a la rectoria. L'acte més
important del dia començarà a les
22 hores amb la Torrada Popular,
que enguany és la quarta edició,
una vegada haver sopat damunt les
23 h., hi haurà l'actuació musical,
que aquest any compte amb una de
les orquestres més importants a nivell nacional i que és la Salseta del
Poble Sec, amb ells petits i grans
tornaran a ballar amb els ritmes de
sempre. Aquest grup que nasqué

per recuperar aquest tipus de música en els actes populars, són de
Barcelona. Han editat diferents
discs, darrerament actuaren a Mallorca i fou a rel d'aquesta actuació
que diferents municipis mallorquins
l'han contratada per les seves festes patronals. En el nostre municipi
será la seva primera actuació que
fassin a les festes dels pobles de
Mallorca.
Abans de l'actuació, farà el seu
debut artístic a Son Carrió, el nom
del grup és Ritmen Blau.
Pel diumenge dia deu, el concurs
de pesca será la primera activitat
del dia, a les 630 del matí concentració a Cas Patró per sortir inmediatament cap a la Punta de n'Amer, fins a les 11'30, que hi haurà
la pesada i entrega de trofeus.

Son Carric5
-

Francesc Galmés

recital de poesia, a càrrec d'en
Joan Gomila, conegut com actor del
grup de teatre manacorí «Els Capsigranys». Els poemes escollits per
a l'ocasió foren del escriptor, també
manacorí, Miguel Angel Riera.
El recitador fou acompanyat per
la guitarra d'en Sebastià Matamalas, cosa aquesta que feu la vetlada
més atractiva pels assistents. El recital estigué dedicat als joves, els
quals amb bon nombre assistiren a
l'acte, mostrant-se satisfets del recital.

Abans del dilluns i durant uns
quants de dies s'anaren celebrant
diversos actes com l'exposició i
venda de Ubres a la biblioteca, els
al.lots de l'escola recolliren de boca
dels padrins contes i alguna contarella, durant les vacances de Pasqua, es projectà un vídeo conte per
els nins més petits, de quatre a set
anys. Els al.lots durant el mes d'abril han tengut temps d'escriure
contes i cómics, tenguent per tema
la mascota de la biblioteca.

Bel Servera, exposa els seus quadros
de relleu

A les 13 hores, es fará l'entrega
deis premis del IV Certamen de
Pintura, al local de l'exposició.
Aquest dia també tendrá un acte
esportiu, aquest será la I' Marathon
Popular Son Carrió 92, a les 18'30
h., nova manifestació esportiva, que
els organitzadors creuen que será
un èxit. A les 2030 hores el ja tradicional concert de la Banda de Música de Sant Llorenç, dirigida per
Francesc Sapiña.
A les 22 hores i com acte final
d'aquestes festes, comèdia amb l'obra titulada «Amor en Blanc i
Negre», que un grup de carrioners,
baix la direcció d'en Miguel Galmés,
han preparat per tots els que vulguin presenciar l'actuació dels seus
veïns i amics.
Les exposicions es podran visitar
de 20 a 22 hores cada dia a les festes, a les sales de costum.
Els guanyadors del IV Certamen
de Pintura són els en aquest cas
les pintores: Sonia Campins, que
ha obtingut el primer premi, Maria
Nicolau i Miquela Nicolau, que han
fet segona i tercera. El jurat trobà
oportú fer una menció especial per
les obres dels següents pintors:
Aina Cortes, Pedro Perelló i Miguela Vidal.

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.

ABIERTO
YA!

•Kits para montar
muebles, estanterias,
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.
*Puertas.
*Herramientas.
MANACOR

Y todas las existencias

Vetlada literaria
Dins el marc de la Festa del Llibre, es celebra el dilluns passat el
darrer acte, el qual fou una vetlada
literaria. La vetlada consití amb un

del mercado en material
de bricolaje de madera.

BRICObAR

HIPER M A DER A

Tenemos prácticamente de todo lo que necesitas.
Ven a BRICOLAR y lo comprobarás.
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HIPERIWERCADOS

)

ERMEFIGADOS

IGANTE
HIPERM1RCADOS

IGANTE

CALA D'OR

IGANTE

SA COMA (Cala Millor)

HIPERMERCADOS

HIPERMERCADOS

IGANTE

FELANITX

SANTA PONÇA

HIPERMERCADOS

'GANTE

S'ARENAL

PORT ANDRATX

OFERTAS GIGANTE
Del 02 MAYO 92
al 16 MAYO 92
Porque

Melocotón en

Zumos Minibrik
ack de 3 uds. VIVÓ
(Naraid

Calé Molido Natural
VIVÓ 1/2 kg.

Imibar VIVÓ I kg.

103

Melocotón o Piña) - a

/ (r
61°
' -

GIG29n01_, eres tú

87

Ptas.

Ptas

Piña en Almibar
VIVÓ 565 ges.
Ptas.

it

92

DOMINGO 10 MAYO 92
ABIERTO DE 10 A 13'30 H.

Pan Tostado Natural
e Integral VIVÓ
(30 Rebanadas)

Ptas.

HIPERMERCADO

GIGANTE
INFORMA
HORARIO: De 1000 a 2100 h. (de lunes a sábado)
De 1000 a 1330 h. (domingo)
GALERIA COMERCIAL:
CAFETERIA-BAR
PELUQUERIA UNISEX
BOUTIQUE PIEL
PAPELERIA
CAJERO AUTOMATICO
BANCO
EXPOSIC ION MUEBLE TERRAZA
SERVICIOS:
PARKING
LIMPIA AUTOS
AUTOSERVICIO
BUS

GIGANTE
JUEGA Y GANA
MILLONES
CON

PARTICIPE EN
EL CONCURSO

-=-r-Onanización

Ptas.
a los compradores de Productos vid
Pidanos los BOLETOS PARA CONCURSAR
(*) Cantidad sujeta a la retención de I.R.P.F. legalmente establecida.

Papel Aluminio
VIVÓ 16 in.

petettelt

e0 6

2.,.,.

7 „II O

506
,..

rtas.

_. N.

01"
Clák"

OIGANTE
CAFETERIA
‘17
A

P447

1

PESCADERIA

FRUTERIA
LIMPIAUTOS

REGALOS
PS1111'°P1
ELECTRODOMESTICOS

OIGANTE

CAIDA LIBRE DE LOS PRECIOS EN
TODAS LAS SECCIONES

COMPRUEBALO
OFERTA VALIDA SALVO FINALIZACION DE EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRAFICO

Calidad y servicio post-venta
CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE EMBARCACIONES NUEVAS Y USADAS

EMBARCACIONES DE
SEGUNDA MANO
PROCEDENTES DE CAMBIO.

• Representantes
exclusivos
de las mejores
marcas.

Welkraft
ZODIAC

n'TRTIT~

*Sea Ray 210 Monaco (1x260 HP)
• Glastron Aventura 214 (1x225 HP)
• Glastron Aventura 214 (hl 50 HP)
• Baja 250 (1030 HP)
• Cris Craft 31 (2x400 HP)
• Glastron Coral 800 (2x200 HP)
• Glastron Coral 800 (2x130 HP Diesel)
• Cigarrene 21 (1)(400 HP)
• Pachanga 22 (1x330 HP)
• WellCraft 210 (1)(260 HP)
*Sea Ray 310 (2040 HP)
• Sea Ray 350 (2x220 HP Diesel)

Ctra. Porto Colom - Porto Cristo, Km. 15 • Tel. 82 06 53 • PORTO CRISTO
Puerto Portals, 34 • Tel. 67 68 95 - 67 68 45 • PORTAL NOUS (Calvia)
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Joan Miguel diu que ha fet tancar la plaça del Llop per no molestar a un veí

Les associacions de veïns de s'Illot arriben
a un acord de col.laboració per mig any
A. Sansó. En una passada reunió de la junta directiva de l'associació de veïns de s'Illot, el seu president, Joan Miguel, va convidar a
Guillem Cabrer, president de l'associació Es Riuet de s'Illot, per tal de
qué podés exposar el seu criteri. En
aquesta reunió, ambdós presidents
arribaren a un acord de provar de
fer feina plegats per s'Illot durant
mig any. Joan Miguel, per la seva
part, va assegurar que si aquest
mig any de feina és productiu, una
vegada passat es compromet a
convocar una assamblea de socis
per comunicar la seva intenció de
deixar el càrrec i convocar eleccions a una nova junta directiva.
Guillem Cabrer, per l'altra, donaria
de baixa la seva associació per tal
d'unir-se a la que ara presideix
Joan Miguel i així tornar a tenir una
única associació de veïns per a s'IIlot.
Escola
Per altra banda, l'associació de
veïns Es Riuet de s'Illot ha proposat

al president de l'associació de s'Illot
i delegat municipal d'aquest mateix
nucli, Joan Miguel, demanar al Ministeri d'Educació i Ciència la incorporació deis dos primers cursos
d'EGB a l'escola de s'Illot. Guillem
Cabrer considera que en comptes
de crear una guarderia municipal
-donat que ja n'hi ha una de privada-, seria més interessant per a si lot que l'escola, que ja acolleix els
dos cursos de preescolar, incorporás els dos primers cursos d'EGB.
Joan Miguel, en canvi, considera
important l'obertura de la nova
guarderia, que va començar a funcionar el passat dilluns amb un sol
al.lot per guardar. Joan Miguel no
es contrari a demanar al MEC
aquests dos cursos, pero és de l'oponió de qué s'ha d'esperar a fer
una ampliació de l'escola, per no

Sobre la plaça del Llop se duen recollides 1.200 firmes.

considerar convenient llevar la
guarderia. Així, per tant, els dos
cursos d'EGB podrien incorporar-se
a l'escola de s'Illot l'any que ve.
Això permetria que els al.lots més
petits estassen escolaritzats a s'IIlot, per després, al tercer curs, passar a l'escola Mitjà de Mar de Porto
Cristo.

Llop
En el ple de l'ajuntament de Manacor celebrat el passat dimarts, el
delegat de s'Illot, Joan Miguel, va
afirmar que l'equip de govern havia
acordat fer tancar la plaça del Llop
per evitar les molèsties a un veí,
que en reiterades ocasions havia
denunciat les molèsties que li causaven els al.lots quan jugaven a la
pilota. Joan Miguel va manifestar
que ell, juntament amb aquest veí i
la seva dona havien acordat tancar
la zona esportiva de la plaça del
Llop com a mesura de seguretat.
Temps abans aquest veí, Salvador
Tejada, havia presentat un contenciós administratiu contra l'Aiunta-

ment, pel perill que en la seva opinió comportava l'anterior estat de la
plaça. Curiosament, a més, Salvador Tejada havia presentat 300 firmes solicitant el trasllat de la zona
esportiva a uns altres terrenys i en
contra del seu tancat. Firmes que
acompanyaven un escrit molt semblant al que recentment ha presentat l'associació Es Riuet de s'Illot,
també acompanyat de 300 firmes.
Davant aquestes 600 firmes, Joan
Miguel però assegura tenir-ne 600
més que demanen mesures de seguretat per a la plaça del Llop, que
l'equip de govern va interpretar a
favor del seu tancat. Són, per tant,
1.200 les firmes que de moment ja
se duen recollides sobre la polémica plaça del Llop. La proposta duita
al ple pel PSOE, de no tancar la
plaga i traslladar la zona esportiva a
altres terrenys no va poder ser votada perquè arribaren les 12 del
vespre, hora en qué com a més
tard acaben les sessions plenàries,
i aquest tema es començava a debatre.

Més d'onze mil espectadors presenciaran les funcions de teatre

Els joves actors de la VI Mostra de Teatre
(M. Ferrer) Certament la nova
Mostra de Teatre Escolar que va
donar començament aquest mateix
dilluns és una de les formes més
puntuals de poder acostar el teatre
als joves, és a dir, la manera de formar a joves actors i a futurs amants
del teatre. Segons tenen previst els
organitzadors, un total de més d'onze mil persones presenciaran les
distintes representacions teatrals
que es duran a terme dins aquesta
Mostra.
Enguany es celebra la VI edició
de la Mostra de Teatre Escolar que
compta amb l'organització del Teatre Municipal i de l'Ajuntament així
com amb la col.laboració de les distintes Associacions de Pares d'alumnes dels dotze col.legis que hi
prenen part.
Aquest dilluns es va donar per
inaugurada la Mostra amb l'escenificació de l'obra «Casament per
força» interpretada pels alumnes
del Col.legi de La Salle baix la direcció del component dels Capsigranys, Joan Gomila. Seguidament
i amb un total de tres representacions diáries s'han escenificat les
obres «Mans en l'Aire» pel Col.legi
Vicenç de Paül, el dimecres i «L'Odissea» pel Col.legi Mitjà de Mar, el
divendres.
A partir del proper dilluns, dia 11
a les 12'30h, 330 i a les 830 s'escenifica l'obra «El príncep i el Captaire» pel Col.legi de Sant Francesc
d'Assís, també el dimecres es posará en escena -La guerra quin joc
de disbarats» pel Col.legi Es Canyar, amb el mateix horari i baix la
direcció de Francesca Pocoví. Per
acabar la setmana será el Col.legi
de la Puresa de Maria el que interpretará «Consum S.A.», de l'autora
Joana Raspall adaptada i dirigida
per Pep López.
Cal resaltar la tasca duita a terme
pel distints components del grup
teatral Els Capsigranys que han fet
possible la realització d'aquesta
Mostra de Teatre Escolar que acabará el dia 28 de maig amb la darrera representació a càrrec de
l'Institut Mossèn Alcover amb l'obra
«Eclipsi de lluna'.

«Consum S.A. és l'obra que posen en escena les alumnes del Col.legi de La
Puresa de Maria, aquest divendres amb tres representacions.

El grup d'alumnes del
Col.legi d'Es Canyar
que interpretaren
l'obra «La guerra quin
joc de disbarats», el
passat dimecres

El Teatre Escolar
No vull esser repetitiu, però sempre he mantingut que la setmana de
Teatre Escolar (que és més d'una
setmana) que planifiquen i organitzen Els Capsigranys és una de les
tasques pedagògiques i culturals
més importants dels darrers anys.
Des de dilluns passat, he procurat assistir a algunes representacions (en el moment de redactar
aquest comentari només n'he vistes
dues) i he pogut comprovar com la
tasca individual de cada Capsigrany en cada escola és excel.lent,
gairebé heróica.
Només gent que estima el Teatre
pot fer aquesta feinada, mal compensada econòmicament i amb poques col.laboracions si anam enllà
de l'entusiasme que hi posa, aïlladament, algun col.legi i de l'entrega
dels nins i nines que hi participen.

Els col.legis col.laboren per convicció, pero, sobretot, perqué ben
aprop de final de curs tenen un acte
públic que els dóna prestigi, davant
els pares, davant el Poble i davant
si mateixos: quan veuen els alumnes poden pensar, legítimament,
que el Centre té gent de valor.
Als pares ens passa un poc el
mateix. Uns, han d'enxufar els fills a
gimnásia, a judo, a anglès o a Teatre... perquè no facin nosa a casa.
Altres, creuen que, sigui quina sigui
l'activitat complementària sempre
ajuda a la formació dels fills. I és
així, però el teatre és una cosa
més: enrampa. Enrampa als participants i enlluerna els pares i padrins.
Entre tots, entre les funcions escolars i les dotze funcions d'horabaixa és de preveure que unes deu
mil persones hauran vist Teatre a

Manacor entre aquesta setmana
passada i la qui ve.
Quan els col.legis hagin celebrat
l'èxit, quan els pares hagin bavat un
poc de veure els fills sobre l'escenari, no s'haurà acabat tot. Restará
el record de dies i dies de treball,
de sel.lecció d'obres, de triar vestuaris, de confeccionar-los, d'assajos, lleugers als principi i densos al
final. Els al.lots hauran conegut
obres que mai no haguessin vist ni
Ilegit i els actors no oblidaran mai
que, un dia, representaren una obra
de teatre, amb alta correció, gràcies
a Déu i als Capsigranys.
I no acaba aquí. Això és com que
deixar Ilevat posat. Més d'un al.lot i
nina manacorins voldran continuar
amb el Teatre i ja tenim el merder
mogut! Comença el futur.
Bernat Nadal

Rafel Nadal i Paula Rosselló

Concert a la Banca March de Palma
(Redacció). Per a aquells que
siguin aficionats a la música donarem notícia del concert que s'ha
programat a Palma, a la Sala.de Sa
Banca del carrer Nuredduna (travessia de ses Avingudes) que será
a càrrec del mestre Rafel Nadal al
-

piano i de la soprano Paula Rosselló.
El concert será dia tretze, dimecres, a les vuit de l'horabaixa i interpretaran obres de Gluck, Vivaldi,
Puccini, Donizetti, Guridi i Montsalvatge, entre d'altres, totes elles

peces vocals adaptades a les qualitats de Na Paula Rosselló.
Aquest concert será el segon
d'un cicle de concerts de Primavera
que se duran a terme al Ilarg del
mes de maig.

PROGRAMA
11

1
ELENA E PARIDE
-

LA CONOCCHIA

G. DONIZETTI

ME VOGLIO FA'NA CASA

G. DONIZETTI

CH. W. GLUCK

O del mio dolce ardor

-

VIENI, O MIO DILETTO

A. VIVALDI

NO QUIERO TUS AVELLANAS

UN CERTO NON SO CHE

A. VIVALDI

DEL CABELLO MAS SUTIL

BAJAZET

A. VIVALDI

-

Sposa son disprezzata

GIANNI SCHICCHI
-

O mio babbino caro

LA BOHEME
- Donde lieta usci -

G. PUCCINI

F.J. OBRADORS

CANCION DE CUNA PARA DORMIR
A UN NEGRITO

-

J. GURIDI

ADRIANA LECOUVREUR

X MONTSALVATGE

F. CILEA

— Ecco, respiro appena —

-

G. PUCCINI

TURANDOT
- Tu, che di gel sei cinta -

G PUCCINI

El dia 12 acaben els actes programats per la V Setmana del Llibre

L'exposició de «Contes de Fades» a la
recerca de la imaginació infantil
«La nostra agricultura dins
Europa» conferencia de
Jaume Galmés

El passat dimecres, dia 29 d'abril es va inaugurar lexposició dels treballs de
«Contes de Fades .
,,

(M. Ferrer) L'exposició dels treballs realitzats pels alumnes dels
distints centres de Manacor sobre
els «Contes de Fades» es va inaugurar el passat dimecres horabaixa,
dia 29 d'abril, a la Delagació de
Cultura de l'Ajuntament, que es
troba al carrer Muntaner.
A aquesta exposició que s'inclou
dintre del programa de la V Setmana del Llibre, hi han pres part els

escolars de Manacor amb la realització de dibuixos, redaccions i
també del llibre de les fades. A més
de l'exposició que és visitada pels
col.legis al llarg d'aquests dies, es
fa la presentació de la maleta pedagógica «Contes de Fades» amb la
qual els nins entren dins el món de
la fantasia de la imaginació.
L'exposició romandrà oberta fins
el proper dia 12 del present mes.

El dimarts d'aquesta setmana, a
partir de les vuit del vespre, es va
realitzar al Centre Social la conferència de Jaume Galmés Tous
sobre «La nostra agricultura dins la
nova Europa». Es va parlar de l'agricultura de l'illa i de l'entrada dins
Europa que provaca no sols un
camvi dins l'agricultura tradicional
sinó també l'aparició d'una forta
competència amb els productes
agrícoles europeus.
Per tancar els actes celebrats per
aquesta V Setmana del Llibre, el
proper dimarts es farà entrega dels
premis del «II Concurs de redacció
infantil i juvenil» al saló d'actes de
l'Ajuntament a partir de les 19h.
Cal resaltar que aquesta setmana
ha resultat molt intensa amb uns
actes molt importants i brillants com
han estat l'exposició homenatge a
Jaume Vidal i Alcover i les dues
fires del 'libre realitzades a la Plaça
de Sa Rectoria; tots els actes han
estat encaminats a conciencar a la
gent de la importància de la lectura,
apropar els llibres als nins i joves i
en definitiva fer arribar més la cultura al poble, cosa que enguany han
aconseguit els organitzadors de la
V Setmana del Llibre.

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

Avui, divendres a s'Agrícola

Joan M. Ramírez exposa a Manacor
Redacció. Avui, divendres, a partir de les vuit i mitja del vespre, el
pintor maancorí Joan Miguel Ramírez obri una nova exposició a Manacor i concretament al saló d'exposicions de s'Aorícola.
Joan Miguel Ramírez, un dels
pintors joves mallorquins amb més
projecció, no es prodiga en les
seves compareixences davant el
públic mallorquí i és per això que
aquesta exposició de s'Agrícola té
un atractiu especial.
El President de s'Agrícola, Antoni
Serrà, ens ha dit que l'entitat está

molt satisfeta de poder presentar
aquesta exposició, ja que es tracta
d'un dels pintors joves més coneguts dins i fora de Mallorca i que
espera que sigui un èxit.

MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)

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

GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.

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.

Tots són alumnes del conegut pintor Joan Rullan

COL.LECTIU D'ART
«El més important per nosaltres és captar

la llum i la força de l'illa»
Poques vegades es fan a Manacor exposicions
de pintura amb una diversitat tan torta com la que
aquest dijous es va inaugurar a la Galeria d'Art
Ducal. Un total de vint-i-quatre pintors, tots ells

alumnes del conegut Joan Rullan exposen les
seves obres a aquesta galeria fins el proper dia 27
del present mes.

Parlam amb un parell de les pintores que formen part de l'exposició
i ens expliquen la seva forma de
veure l'art i les ensenyances rebudes del seu professor i gran amic,
Joan Rullan.

- Quina és la principal ensenyança rebuda del vostre professor?
El més important per nosaltres i
el que ens ha ensenyat en Joan és
l'amor a la natura i saber disfrutar
de la mateixa, ens fa vire i descriure
la Ilum i la forca de la nostra illa.
- Quins temps fa que apreneu
les tècniques de la pintura amb
en Joan Rullan?.
Els que fa més temps entre els 8
i 10 anys, en Joan té un estudi que
no es pot entrendre com a una escola ja que estam en un ambent
molt agradable i sobretot de fort
companyerisme.
- Quina técnica és la que més
utlitzau?
Principalment treballam a l'oli
però també amb les aquarel.les.
- Els temes que més fa el
col.lectiu d'art són...?
Tot el conjunt de la natura, on el
rei seria la figura humana juntament
amb els paisatges de tota l'illa. Es
tracta d'una pintura impressionista,
és a dir que es capta el màxim moment Ilumínic de la natura.
- Quantes obres presenta cada
un dels vint-i- quatre pintors?.
Un total de dues a tres obres per
pintor o pintora. Alguns de nosaltres
ja ha fet altres exposicions tant
col.lectives com individuals per distints indrets de l'illa.
- És la primera vegada que ex(r)
r. posa u a Manacor?.

A la foto alguns deis components del Col.lectiu d'Art a l'estudi de Joan Rullan.

Llevat de na Dolors Comas i en
Toni Fernandez és la primera vegada que exposam a Manacor, del
qual pensam que és un poble on la
gent surt a veure exposicions i
enten d'art.
- Com definiriau al vostre pro-

fessor, Joan Duran?.
és una persona totalment altruTsta i generosa que ens ensenya la
seva técnica sense amagar res;
aporta tot quan té per ensenyar-nos
i com diu ell mateix «la meya alegria seria que un alumne me superás» cosa que ho significa tot.
- Per acabar no poden deixar
d'anomenar a tots els que formau
part de l'exposició que es pre-

senta baix el títol de Col.lectiu
d'art.
Som un total de vint-i-quatre,
malgrat el catàleg en falten dos:
Carmen Vico, José Rullan, Dolores
Aceña, Magdalena Mestre, Graciela
Alonso, Irene Mondragó, Dolores
Comas, Margarita Ordinas, Carmen
Cuevas, M Antonia Ramirez, Toni
Fernandez, Coloma Riera, Nieves
Freixas, Margarita Sabater, Juan
Galván, Alberto Schiuma, Miguel
Galván, Tomeu Vich, Angela Gordiola, Damian Vidal, Enriqueta Herrando, Malena Vilanova, Noemi
López i Catalina Verger.
NY Magdalena Ferrer.

Del 8 al 20 de maig a Sa Banca March

Les aquarel.les de Miguel Tous

(M. Ferrer) El pintor Miguel Tous
presenta una mostra de la seva pintura amb aquarel.les a partir del dia
8 de maig a la sala d'exposicions
de Sa Banca March.
Amb una dedicatòria molt sencilla
però a la mateixa vegada molt explicativa «A la Mallorca que jo
estim» es presenta el catàleg de
l'exposició, que dona a conèixer l'obra més recent de l'artista sobre
distints indrets de la Mallorca més
pura i tradicional. Un recull d'aquarel.les presentaran l'obra de Miguel
Tous caracteritzada per uns colors
molt vius i unes formes que donen
la força necessària a cada quadre
del pintor.
Recordar que aquesta mostra de
l'obra de Miguel Tous s'inaugurarà
aquest divendres a les 7.30 de la
tarda i que restará oberta fins el dia
20 del present mes.

L'obra más recent de Miguel Tous es presenta a la sala d'exposicions de Sa Banca
March.

La Mallorca d'En Miguel Tous
(Redacció NN).- El pintor local

Miguel Tous exposarà, a partir d'avui, a la Sala d'Exposicions de Sa
Banca una col.lecció d'aquarel.les
que mos presenta baix el títol de «A
la Mallorca que jo estim...»
Amb aquesta mostra podrem
veure l'ofici, sempre difícil de l'aquarel.la i l'aiguada, d'un autor que,
encara que en la penombra, fa cinquanta anys que es dedica, a nivell
aficionat, a l'art. En Tous pinta des

que era nin i en la seva joventud va
fer grup amb els prestigiosos i indiscutibles artistes locals En Pocoví,
En Riera Nadal i En Llabrés. D'aquesta escola n'havia de sorgir per
força una sensibilització davant
l'art.
Mos indica En Miguel Tous que
l'art en el seu cas va Iligat a la
transcripció del paisatge, de la natura. La Mallorca que Ell estima és
aquesta Mallorca que estan des-

truint, enderrocant, degradant.
Per això podrem veure, en la pròpia expressió de l'autor, uns temes
bucòlics, decadents, d'una Illa mítica i malferida, juntament amb
temes d'aigua, mariners, de roca.
En Miguel Tous és autodidacta.
L'any 1981 ja va fer una exposició a
la Casa de Cultura de Sa Nostra.
La inauguració oficial es aquest
divendres a les 7'30 de la tarda a
Sa Banca.

A
SALSA ROSA
Local de proyección: Goya Cinema (fin de semana)
De Manuel Gómez Pereira, con
Verónica Forqué, Maribel Verdú,
Juanjo Puigcorbe, José Coronado,
Julieta Serrano, Fernando Colomo
y Carmen Balagué.
Ana es una investigadora y escritora sobre gastronomía, y como
principal obsesión tiene la de mirar
todos los «pisitos- que se encuentran a la venta. Muy pronto, su marido, un prestigioso cirujano con
una reputación intachable, se enamora de una vecina mientras el
compañero de ésta reconoce que
Ana es la mujer de sus sueños y se
marchan juntos a escuchar un concierto.
Primer largometraje en solitario
de Manuel Gómez Pereira, director
madrileño nacido en 1953. Había
colaborado como sciipt en diversas
producciones y ha sido ayudante de
dirección de Jaime de Armiñan, Josefina Molina, Fernando Colomo y
J.L. García Sánchez. Ha trabajado
en T.V. en varios programas. Por
tanto «Salsa Rosa- puede considerarse su ópera prima, como director
en solitario en el ámbito de la distribución comercial.
Entretenida comedia urbana, con
tintes que apuntan a films como
«La vida alegre» o «Ópera prima».
A destacar la presencia siempre
gratificante de la actriz Verónica
Forqué y la música del conjunto salsero madrileño «El combo Belga».
Género: Comedia - Valoración
Artística: 6 - Valoración Comercial:
7. Para todos los públicos.

COWBOYS DE CIUDAD
Local de proyección: Teatre Municipal (sábado y domingo)
De Ron Underwood, con Billy
Crystal, Brujo Kirby, Daniel Stern,
Helen Slater y Jack Palance.
Mitch está harto de todo, se siente deprimido. Se está volviendo
mayor y no le gusta. Phil, Mitch y
Ed son amigos desde hace años,
siempre han ido juntos de aventuras. Ha pasado un año y las cosas

MAS DE 13.000.000.000
DE PESETAS EN E.E.U.U.
la comedia con más éxito en todo el
mundo sigue cabalgando a gplope.
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han empeorado, Phil se siente fatal.
Está atormentado por su dominante
mujer, Arlene y su suegro mandón
por el que trabaja dirigiendo un supermercado. Cuando Arlene se entera de su aventura con una dependienta le abandona.
El problema de Ed es algo diferente. Recién casado con una joven
modelo sexi y hermosa, empieza a
dudar de su capacidad de serle fiel.
El peor de los tres es Mitch, su
depresión se ha convertido en desesperación y considera que «ha
agotado todas las posibilidades de
la vida». Cuando en la emisora de
la radio donde trabaja, su jefe le re-

baja de categoría. Mitch está a
punto de dimitir, pero no puede, se
siente atrapado y a Mitch no le
queda más remedio que aceptar la
última idea de Ed; unirse durante
dos semanas, a un grupo de vaqueros que conducen ganado. Sin
nada que perder, Mitch, Ed y Phil
se trasladan a Nuevo Méjico en
busca de la felicidad.
Entretenida y original comedia,
en la que destaca la presencia de
Jack Palance, ganador del «Oscar»
y el «globo de oro» al mejor actor
secundario de este año.
Género: Comedia - Valoración
Artística: 6 - Valoración Comercial:
7. Para todos los públicos.

A S'HORA DE SA VERITAT

Per Felip Barba

Roigiblancs
i manacorins

Dijous passat com tots sabeu es
va celebrar la «Festa Grossa del
Manacor», una Festa que realment
va esser grossa i nombrosa, ja que
hi • assistiren més de mil persones,
que demostraren que el C.D. Manacor está més arrelat que mai i que
amb els joves jugadors, més de
tres-cents, té un futur espléndit i ben
planificat. Això és part important del
que es va demostrar a aquesta
festa, on els colors roigiblancs brillaren i esteren a l'altura d'un gran
Club.

Per una vegada i no hi ha precedents, el C.D. Manacor com a Club,
va reunir entre al.lots, entrenadors,
jugadors, aficionats, autoritats polítiques i esportives i mitjans de comunicació, una importantíssima xifra de
gent, que va fer que aquest dia roigiblanc i manacorí es recordará durant molt de temps.

Ramon Servalls, Director General d'Esports del Govern Balear,
Antoni Borras del Barrio, President de la Federació Territorial
Balear de Futbol, Jaume Darder,
Delegat dels Serveis Socials de
l'Ajuntament de Manacor, Pep Domenech, President del Col.legi
Balear d'Arbitres de Futbol 1 Joan
Mora, President del Col.legi Balear d'Entrenadors, que juntament
amb Gaspar Forteza, President
del Manacor, presidiren aquest
acte. Es sentiren, aquest vespre,
manacorins i roigiblancs, ja que pogueren palpar directament el gran
ambient i la capacitat de concentra-

ció que té actualment el C.D. Manacor i la tasca social que está fent
dins l'esport manacorí amb al.lots de
set fins a devuit anys, que practiquen l'esport del futbol.
Fins aquí tot va anar bé, un partit
politic, U.M., va estar representada
per molta de gent, tot al contrari que
el Partit Popular, que es va estimar
més anca' a sentir n'Aznar, que está
amb els esportistes, o millor dit, amb
els futbolistes de la pedrera del Manacor. Crec que qualsevol pot anar
aqui on vol, però el que mai esperava és que En Rafel Sureda, Dele-

gat d'Esports de l'Ajuntament de
Manacor, no assistís a aquesta
Festa del Manacor, ja que el poble
1 els esportistes el votaren per
esser Delegat d'Esports I per tant
l'oblIgacló dels esportistes de
Manacor era anar a la «Festa
Grossa del Manacor» i no a escol-

piet, qué. té una técnIca depurada,
que es sap moure dina el camp 3 el
més Important és que té una facilitat
golejadora imp ressionant.
que sigu i un deIs jugadorsa mb
ptojeccí ó
pedrera 11.4.44.0.02
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tar n'Aznar, ja que pens que la seva
obligació era estar amb els esportistes i viure els moments emocionants
que pogueren viure tots els que
érem al sopar. Crec que En Rafel
Sureda s'hauria de plantejar dimitir
del seu càrrec i més ara que pareix
esser que té altres ocupacions més
importants que l'esport, també això
va pel Partit Popular, aquests desprecis no es poden acceptar i molt
menys d'un Delegat d'Esports, que
va demostrar en la seva absència
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passar molt dels futbolistes manacorins i roigiblancs. Aquests merexien
més consideració que N'Aznar.

decisiva actuació porqué el seu
equip hagi arribat a la Final de
demá, está a aquesta secció.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Es va perdre dins Na Capellera i
els «Jimmy boys» parexia que no
tenien les idees ciares. Això ja és
preocupant i més després de «La
Festa Grossa»

,
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Amb tot això, la no assistència
d'Es Florero i el compromís de
col-locar En Servera, va esser el
run-run d'aquest sopar. Demostrant
que es fan les coses amb els peus i
amb poc seny.

Per cert que aquesta Festa, va
ser grossa de veritat, o sigui un èxit
total dels que l'organitzaren i d'UM,
que va esser l'únic partit politic que
hi va assitir.

Per cert que a En Servera prest
canviaran el llinatge i Ii diran Guerra. Tot perquè sense tenir cap
càrrec ocupa un despatx a l'Ajuntament. S'han perdut els papers i altres coses.

Cada vegada s'allunya més dels
esportistes. Es «Florero» no va assistir a la Festa del Manacor. Va
preferir anar a figurar a Palma, tot
per veure si d'aquí a quatre anys
n'Aznar i el seu equip li donen el
vot.

Que més podem dir del Delegat
d'Esports, res. No acaba l'hipodrom, no milloren les instal-lacions i
no fa res del que va prometre. Dimitir seria el milor que podria fer, a no
ser que confii que En Servera li resolguin els problemes. Però, els
confiats van a l'infern.

Play-Off de Ascenso a la Segunda División B

Los posibles rivales del C.D. Manacor
A falta de tres jornadas
para finalizar la Liga 91-92,
en la que el C.D. Manacor
ya está clasificado para disputar el Play-Off de ascenso
a la Segunda B. El conjunto
rojiblanco manacorense,

que actualmente ocupa la
segunda posición de la tabla
clasificatoria y que puede
mantener hasta el día 24 de
Mayo, o quizás pueda bajar
hasta la cuarta posición. Iniciará este Play-off, el próximo día 31 de Mayo, con
otros tres equipos representantes de los Grupos Catalán, Valenciano y Murciano.
GRUPO CATALAN

Valencianos, murcianos y catalanes, van a ser los equipos que se van a enfrenatr al
Manacor en el play-off.

SISTEMA DE
COMPETICION

En caso de que el C.D.
Manacor consiguiera la se-

En este Grupo V, ya están
clasificados para disputar
esta Fase de Ascenso los
equipos del Gramanet, Balaguer y el Júpiter, faltando
por decidir quien será el
cuarto clasificado, ya que
hay tres equipos que luchan
por optar a este puesto, que
son: Premià, Barcelona y
Blanes.

GRUPO MURCIANO
En este Grupo las cosas
no están tan claras, ya que
a falta de tres jornadas para
finalizar la competición son
cinco los equipos que mantienen aspiraciones de clasificarse, que son: Aguilas,
Beniel, Imperial, Caravaca y
Santomera.

GRUPO VALENCIANO
En la Región valenciana,
el Valencia Promesas, es el
equipo campeón y los otros
tres equipos van a salir del
Eldense, Lliria Saguntino
Calpe y Javea, aunque se

tendrá que esperar casi a la
última jornada para saber
quienes serán los otros tres
representantes valencianos.

gunda plaza, se enfrentaría
en este play-off, a un primer
clasificado, a un tercero y a
un cuarto. Por b tanto en
ningún caso sea cual sea la
posición que ocupe al final
de la Liga, no se enfrentaría
con otro equipo que estuivese clasificado en la misma
posición. Por lo tanto los
grupos estarán compuestos
por el primer clasificado de
un Grupo, un segundo de
otro Grupo, un tercero también de otro Grupo y un
cuarto de otro. Por ejemplo:
El Campeón valenciano, el
sub-campeón catalán, el tercer clasificado murciano y el
cuarto balear. O sea que los
equipos de nuestra región
no se van a enfrentar entre
si en este play-off de ascenso a la Segunda B.
Este Play-off va a dar inicio el día 31 de Mayo y va a
finalizar el día 28 de Junio,
por lo que se va a disputar
uno de los seis partidos en
miércoles, que corresponderá a la Segunda Jornada y
que por lo tanto se va a
jugar próximo día 3 de
Junio.
La Junta Directiva del Manacor, ya ha puesto a la

venta unos abonos para presenciar los tres partidos que
se van a disputar en Na Capollera. Los socios de Plata,
Oro y Protectores, podrán

presenciar los partidos de
este Play-Off, sin tener que
adquirir el abono para dichos partidos.

Felip Barba

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

XERRADA - COL.LOQUI

ÚS I ABÚS DE L'ALCOHOL
A càrrec del professionals de Creu Roja:
Julio Izquierdo, metge i psicòleg.
Ma Antònia Palou, psicólega

Divendres dia 8 de maig, a les 21'00 h.
Lloc: Saló Parroquial de Son Macià.
Organitza:
Departament de Benestar Social.
Ajuntament de Manacor.
El tinent-batle delegat de Benestar Social
Sgt. Jaume Darder i Ribot

Futbol

Assistirem més de 1.000 personas

La «Festa Grossa del Manacor», un èxit
sense precedents
Dijous passat al Restaurant Moli d'En Sopa, es va
celebrar la «Posta Grossa
del Manacor». Una festa
que va sobrepassar totes
les previsions que s'havien
fetes amb anterioritat, ja que
foren, entre jugadors del futbol escolar fins al primer
equip, aficionats, pares i
mares, convidats, autoritats,
més de mil les persones que
feren acte de presència a
n'aquesta festa roigiblanca.
Aquest sopar va estar
presidit pel Director General
d'Esports, Ramón Servalls,
President del C.D. Manacor,
Gaspar Forteza, President
de la Federació Balear de
Fútbol, Antoni Borras del
Barrio, Delegat deis Serveis
Socials de l'Ajuntament de
Manacor, Jaume Darder,
President del Col.legi Balear
d'Entrenadors, Joan Mora i
del President del Col.legi
Balear d'Arbitres, Pep Do-

menech.
Hi va haver moments molt
emocionants a n'aquest
sopar, quan tots els jugadors de la Pedrera manacorina desfilaren entre els a ficionats i davant la presidència, quan es varen entregar
els Trofeus conquistats pels
tres equips que ja han aconseguit esser campions
aquesta temporada i també
quan s'entregaren les plagues a Pere Riera «Beya ,
Salvador Amorós, L'Amón
Tomeu Llobet i a Damià
Bauçá «Tia Damià», personas que son una institució
,,

Gaspar Forteza, Ramón Servalls, Antoni Borras del Barrio i Jaume Darder, presidiren el
sopar-festa del Manacor.

L'absència del
Delegat
d'Esports, Rafel
Sureda, va
causar
estranyesa i va
esser molt
comentada per
tots els assistents

El quadre de
Joan Riera
Ferrari, va esser
adjudicat per
225.000 pessetes

Ramón Servalls,
Director General
d'Esports
Jaume Darder
representant a
l'Ajuntament de
Manacor, foren
els polítics que
presidiren l'acte

dins la Entitat roigiblanca
manacorina.
Després de l'entrega de
distincions, es va procedir al
sorteig de més de cinquanta

regals, donats per Cases
Comercials de Manacor,
també es va subhastar un
balón amb la firma de tots
els jugadors del primer

equip roigiblanc i per finalitzar aquesta part del sopar
es va subhastrar el quadre
donat pel reconegut pintor
manacorí, Joan Riera Fe-

rrarl, pel que es pagaren
225.000 pessetes.
Per finalitzar l'acte hi va
haver diversos parlaments
per part de Ramón Servalls, Antoni Borrás, Jaume

Darder 1 Gaspar Forteza,
uns donaren una gran importància a n'aquesta gran
festa i altres donaren les
gràcies a lotes les persones
que assistiren a l'acte roigiblanc del C.D. Manacor, que
en realitat foren moites i demostraren que recoltzen totalment aquest Manacor i el
seu futur.
Creim

que

aquesta

«Festa Grossa del Manacor», va esser un éxit sense

Més de tres-cents al.lots de la Pedrera del Manacotr, donaren alegría a la festa roigiblanca.

precedents, que els que l'organitzaren mereixen l'enhorabona, Desde En gaspar

Forteza fins al darrer directiu, ja que feren una feina
seriosa i ben feta perque
aquest acte fos multitudinari
i ho aconseguiren. Per tant
esperam que la próxima
temporada es torni celebrar
aquesta festa roigiblanca i
es superi la xifra de dijous
passat. Els dirigents del Manacor no tenen res imposible i pensam que ja están
preparant «La Festa Gros-

sa del Manacor 92».
Llàstima que a n'aquesta
Festa, no hi hagués el Delegat d'Esports de l'Ajuntament de Manacor, que pot
esser que es va perdre la
major concentració d'esportistes manacorins de tota
l'história del nostro poble i
per tant creim que la seva
absència no es pot excusar
de cap manera.

Felip Barba
Fotos: M.A. Llodrá

Damià Bauçá «T7o Damià», va rebre una placa en reconeixement al seu treball desde fa
molts danys dins el futbol base del Manacor.

Incapac ìtacl
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Después de la debacle ante el Arco. Baleares

El Manacor necesita puntuar en Sóller
•
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Una derrota en
Sóller podría
bajar al
Manacor a la
cuarta posición
Jugando un pésimo partido, en el cual naufragaron
totalmente en todas sus líneas y en especial en el
centro del campo, el Manacor perdió su segundo partido en Na Capellera, un partido importante, ya que se
enfrentaba a un directo rival,
el Atco. Baleares, que también aspira a conseguir la
segunda posición.

Este partido fue dominado
de principio a fin por el equipo de Ignacio Chea, que
tuvo innumerables ocasiones de marcar ante las facilidades que les daban los jugadores rojiblancos, que parecía que el partido no iba
con ellos, por lo que perdieron estos dos puntos con
toda justicia, ya que los baleáricos lucharon a tope y
superaron en todos los terrenos al desconocido equipo rojiblanco que últimamente ha bajado muchos
enteros, viendo peligrar seriamente la consecución de
la segunda posición.
Ahora y a con tan solo un
punto de ventaja sobre el
Atco. Baleares y el Mallorca
Atco., que por cierto juegan
mañana sábado en sus res-

•
Los rojiblancos
atraviesan un
importante
bache en su
juego
Por su parte el conjunto
rojiblanco que entrena
«Jimmy , debe de enmendar muchos errores si quiere
seguir manteniendo al final
de esta partido la segunda
plaza, de lo contrario podría
verse relegado casi de manera definitiva a la cuarta.
No se pueden dar tantas facilidades, se debe luchar
más, jugar con más motivación e ilusión, si se quiere
conseguir un resultado positivo de esta visita al Sóller.
,,
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Seminario
Galletero

47
47
46
46
42
38
37
37
36
30
29
28
27
20
18
14
13
2
1

Morey
Loren
Sancho
Ramón G

Torreblanca
P. Femenlas
Roig
Vicens
Caldentey
Carrió
Sureda
A. Seminario
Rosselló

Casals
Estelrich
Rigo
Tent
Oliver

Valentín, el único que se
salvó de la debacle.

pectivos feudos. El Manacor
tiene el próximo domingo un
difícil partido, ya que tiene
t'Icen

Patrocina

Restaurante

El trofeo más
antiguo de
la comarca

‘,11
Tel. 5 8 5 2 7 6
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

que deplazarse a Sóller,
para enfrentarse al equipo
local que entrena Nico
López, un equipo que está
clasificado en la séptima posición y que tampoco está
atravesando un buen momento de juego, pero que en
su feudo es muy difícil de
batir y más lo será el próximo domingo, ya que se juegan el clasificarse para jugar
la próxima temporada la
Copa del Rey. Además del
buen compacto equipo que
tiene el Sóller, destacar a
Tudurl, uno de los máximos
realizadores de la Tercera

Balear.

No hay novedades importantes en la plantilla manacorense, siguen siendo baja
Gomila y Tomeu Riera que
siguen recuperándose de
sus respectivas lesiones.
Por lo que el técnico rojiblanco cuenta con los mismos jugadores del pasado
domingo para confeccionar
el once titular.
Este importante encuentro
decisivo para las aspiraciones de ambos equinos, va a
dar inicio a la; seis de la

tarde y será dido por el
?ascua! Guillem.
Las probables alineaciones que presentes ambos
conjuntos serán las siguientes:

SOLLER: Juanjo, Edu,
Nadal, Brugos, Bestard,
Martín, Marín, Baltasar,
Tudurí, Hurtado y Tovar.

MANACOR: Klko, Copovi o Tomás, Salas, Valentín, Muñoz, Tófol, Expósito o Cazorla, Casals,
Nof re, Femenías y Tent.
Felip Barba

El próximo domingo en el Arenal

El Badia, debe aprovechar su última
oportunidad de optar a jugar la Copa del Rey
Redacción.- No pudo
conservar su positivo el
equipo de Cala Millor, ya
que el pasado domingo perdió en su feudo ante el Poblense el punto que había
conseguido en su visita al
Cardassar. Frente al equipo
de Miguel Crespí, los jugadores de Esteban Caldentey
tuvieron claras ocasiones de
adelantarse en el marcador
pero no consiguieron batir al
cancerbero visitante, en la
segunda parte se cambiaron
las tornas y fue el equipo
pobler quien gozó de claras
ocasiones para batir a
López, pero tampoco lo consiguieron, por lo que el empate a cero goles que cam-

peaba en el marcador al
final de los noventa minutos
fue totalmente justo. A pesar
de este empate y con la derrota del Sóller en Ibiza, los
de Cala Millor siguen manteniendo intactas sus aspiraciones de poder disputar la
próxima temporada la Copa
del Rey.
Pero para ello, el Badia
necesita imperiosamente
conseguir la victoria en su
visita al Arenal, ya que es la
última oportunidad que tienen para poder optar a una
plaza del Torneo del K.O..
Aunque el partido va a resultar bastante difícil, ya que el
conjunto arenalense también está necesitado de

el del Badia, pues no es otro
que el mantener la categoría. Por lo tanto los jugadores de Esteban Caldentey
no van a encontrar demasiadas facilidades y tendrán
que luchar mucho para sorprender al equipo de Pedro
Gost.

Este encuentro va a dar
inicio a las cuatro de la tarde
y va a ser dirigido por el Caballero Alvarez, siendo la
alineación probable del
formada
por:
Badia
la

Juanito Andreu, atraviesa un
excelente momento de
juego.

López, Bauzá, Brunet, Matías, Marcelino, Sebastián,

puntos, aunque su objetivo
sea totalmente distinto que

Salvuri, Alberto, Andreu,
Nebot y Biel Riera.

e

GE\ LIAHRES

1 HORMIGONERAS

COMPRESORES DE AIRE

1 TORRES DE ANDAMIO
PLYALES

1 MES
MARTILLCS ELECTRICCS
MANACOR:
Ortega y Gasset, 2
Tel. 55 53 07

ARTA:
Cardenal Despiiig, 12
Tel. 83 63 92
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91

I PLACAS DE E\COFRAR, etc,
SAN LORENZO:
Gabriel Carrió, 37
Tel. 56 96 50

OFICINA:
Tel. 83 54 11
Fax: 83 52 83
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Los llorencins sucumbieron ante el Colista

El Cardassar recibe al Consta Cala d'Or
Nuevamente el Cardassar
volvió a salir derrotado en
un desplazamiento. Esta
vez ante el llosetense, por
dos-uno, como siempre por
la mínima (el gol llorencí lo
materializó Sureda). Se ve
que los discípulos de Jaume
Bauzá se han tomado esta
segunda vuelta muy a la ligera, no todos, aunque algunos apenas exponen nada
de nada a la hora de la verdad y son muy pocos los
que dan el callo.
Si no se vuelve a poner la
garra que demostraron los
«Granots» en la primera
vuelta de Campeonato, incluso el Colista, Cala d'Or,
que rinde visita este domin-

go a las cinco y media de

la tarde en «Es Moleter» al
titular de la Villa, bien podría
dar la campanada. Puesto
que en fútbol no hay nada
escrito y los hombres de
Bauzá están de capa caída.
Pero el Cala d'Or no es el
conjunto de otras temporadas con tan sólo siete puntos en su casillero y veintinueve negativos, descendido matemáticamente dede
hace bastantes jornadas. Se
nos antoja ver muy difícil
que consiga la hazaña.
Recordemos que el Cardassar aspira aún a conseguir una plaza para la Copa
del Rey, situado en décima
posición con treinta puntos y
un positivo a tan solo dos
puntos del séptimo, el Sóller

que obstenta treinta y siete.
O sea, que si el Cardassar
no consigue el triunfo ante
el farolillo rojo «apaga y vámonos».
Para este evento J. Bauza
contará con casi toda seguridad con los ex-jugadores
del Cala d'Or en el equipo titular por lo que la alineación
titular será: L. Seminario,

Sancho, Roig, Ramon, Torreblanca, Loren, Galletero, Caldentey, A. Seminario, Sureda o Rosselló y
Morey o Casals.

Loren, un ex del Cala d'Or

El colegiado encargado
de dirigir dicha confrontación
será el señor Dols Mir.

Después de tres derrotas consecutivas

El Podo Cristo, debe enmendar errores y
vencer al Xilvar
Redacción.- El Porto
Cristo volvió a perder, esta
vez en Campos ante el Pollença, en donde el conjunto
pollencí llevó siempre la iniciativa del partido, mientras
los porteños se limitaban a
contener los ataques del
conjunto rival, que estuvo
acertado ante la portería defendida por Servera y consiguió en los minutos 40 y 77,
los dos goles que le darían
la victoria ante un Porto
Cristo, que esta vez si jugó
con el equipo titular y que
pocos problemas creó al
conjunto del Pollença.
El próximo domingo y en
el último partido que va a
jugar el equipo en porteño
en «Ses Comes», penúltimo
de esta Liga 91-92, recibe la
visita del Xilvar, equipo que
pensamos no debe de crear

demasiados problemas al
conjunto de Pedro González, que a pesar de prepararse exclusivamente para
la Fase de Ascenso a la
Tercera División, debe conseguir una clara victoria
sobre el equipo de Selva,
para de esta manera recobrar el sabor de la victoria y
demostrar que están bien
preparados para afrontar
con un máximo de garantías
la fase final de esta competición, que les puese llevar a
Tercera o dejarles en la Preferente.

Xisco Riera, parece tener
la pólvora mojada.

Tanto el Porto Cristo
como el Xilvar, no se juegan
nada en este envite, ya que
ambos tienen sus clasificaciones definidas y decididas,
por lo que se puede presenciar un buen partido, siem-

pre que los porteños saquen
a relucir su categoría y demuestren ante su afición
que se puede confiar en
ellos para el ascenso a Tercera. Esperemos que por fin
el Porto Cristo consiga una
victoria, ya que no es nada
normal los negativos resultados conseguidos en las últimas jornadas.
Este partido de puro trámite para los porteños va a
ser dirigido por el Sr. Diaz
Ortega y va a dar comienzo
a las seis de la tarde.
La alineación probable
que presente Pedro González, no variará mucho de la
formada por: Servera, J.

Riera, Piña, Llull, Miguel
Angel, Nieto, Amar, Muntaner, Pont, X. Riera y Bernat.

Al salir derrotado por 2-0 ante el La Salle en el partido
disputado ayer jueves

El Juvenil Manacor perdió sus
posibilidades de ascenso

øŠ

el árbitro
intletras:: de su
• que se inìcíara
que suspen
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esta

forma en el

denigrante
Montserrat tuvo que luchar sólo ante la zaga lasaliana.
En la reanudación del partido que se
suspendió el pasado martes en el minuto 22 de la primera parte con el marcador en contra de los manacorenses de
1-0, los juveniles rogiblancos a pesar
de salir a por todas y dominar totalmente al equipo lasaliano, no consiguieron
neutralizar la ventaja del equipo local.
En la segunda parte cambió el decorado, el Manacor bajó bastante su ritmo
quizás acusando el desgaste de la primera parte y en el minuto 29 el conjunto lasaliano materializaba su segundo
gol que seria el definitivo. Con esta derrota el conjunto de Toni Pastor pierde
prácticamente sus posibilidades de
conseguir el ascenso a la primera nacional juvenil.
La alineación que presentó el Manacor fue la siguiente: Miki, Latorre, Estelrich, Sureda, Riera Chaparro, Javi,
Montse, Puigrós (Mico), Consta, Cercós, y CopovI.
Con esta derrota terminó el tercer
acto de la comedia lasaliana que al final
consiguió su objetivo.
Por lo que se refiere al partido que
disputaron el pasado viernes en «Na

Capellera" frente al Ibiza, cabe señalar
que el Juvenil Manacor realizó una extraordinaria primera parte, imponiéndose por cuatro goles a uno al Ibiza Atoo.,
en el segundo partido de la liguilla de
ascenso a Primera División Nacional,
aunque con el resultado de ayer jueves,
volaron prácticamente las posibilidades.
Los goles rogiblancos materializados
frente al Ibiza, fueron a cargo de Riera,
Chaparro, Montse, Xisco (de penalti) y
Nico. El partido fue dirigido por el
Sr.Riera Pujol que tuvo una correcta
actuación y que enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Ricky, Puchi,
Jordi, José Mari y Juande, todos ellos
del Ibiza Atoe.
En este partido jugaron por el
J.Manacor: Miki, Riera Chaparro, Mariano, Latorre, Puigrós, Estelrich
(Sureda), Javi, Copovi (Varón), Montse, Xisco y Consta (Nico).
Por parte del Ibiza Atco lo hicieron:
Gero, Oscar (Juande), Pelé, Ricky,
Marcos (José Luis), Puchi, XIsco,
Juan Pedro, Andrés, Jordi y José
Mari.
Felip Barba

se menospredó y se
M anacor, de su afición
la Federación Balear. A
Iuacìones el Comité de
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Mañana en el Palau Municipal d'Esports de Palma

Olímpic A - Peña Deportiva, final del

Campeonato de Baleares de Fútbol - 5
Bajo una fuerte lluvia, se
jugaron el pasado sábado
en «Ca'n Jundal" de San
Rafael de Ibiza, las semifinales del Campeonato de
Baleares de Fútbol - 5. En
las que los equipos del
Olímpic «A», La Salle «A»,
S.D. Ibiza y Peña Deportiva
de Santa Eulalia, se jugaban
un puestos para la gran
final, que se va a disputar
mañana en el Palau Municipal d'Esports de Palma.
El primer partido lo disputaron el sub-campeón de
Ibiza-Formentera, la S.D.
Ibiza y el campeón de Mallorca, el Olímpic «A».
Este encuentro fue disputadísimo, ya que los ibicen-

cos aprovechando el nerviosismo inicial de los jugadores manacorenses consiguieron adelantarse en el
marcador con un gol marcado por Molina, cuando tan
sólo se habían jugados dos
minutos de partido. Seguía
dominado el equipo pitiuso,
los de Juan Fullana no conseguían reaccionar y era de
nuevo el equipo ibicenco
quien conseguía aumentar
su ventaja cuando y en el el
minuto 21 de partido el
mismo Molina conseguía el
segundo gol para su equipo.
Parecia que este dos a cero
sería el resultado final de
esta primera parte, pero en
el último minuto, Albert con-
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López
Bauzá
Salvuri
Andreu
Matías
Brunet
Barceló
Nebot
Marcelino
Julián
Pefiafort
Sebastián
Botellas
Pedri
Alberto
Riera
Sansó
Cándido
Nadal
Ondiviela
Servera
Xisco

73
62

58

so

49
49
44
44
41
39
37
19
19
12
7
7
3
3
1
1
1
1

Nebot

Patrocina

Restaurante

Mitlik

Tel.

El trofeo más
antiguo de
la comarca

58 52 76

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

Los
jugadores
de Juan
Fu/lana,
tuvieron que
remontar
dos goles de
desventaja.

seguía reducir la diferencia.
Totalmente diferente fue
la segunda mitad, ya que el
Olímpic cambió totalmente y
desde el inicio jugó para dar
la vuelta al marcador y en el
minuto 5 conseguía por mediación de Torrejón empatar
el partido. Cinco minutos
después, Albert conseguía
el tercer gol para su equipo
y a falta de cuatro minutos
para finalizar el partido el
mismo jugador marcaba el
cuarto. Después en tiempo
de descuento, Molina conseguía el tercer gol para su
equipo.
Con esta merecida victoria, el Olímpic «A» se convirtió en el primer finalista de
este Campeonato de Baleares, demostrando su excelente juego, su capacidad de
reacción y la gran ilusión y
espíritu de lucha que pusieron para conseguir gran este
encuentro que se les había
puesto bastante difícil. Poniendo una vez más en evidencia el gran trabajo que
han realizado durante toda
la temporada, tanto técnicos
como jugadores. Destacar
de este partido la totalidad
de los jugadores manacorenses y en especial la de
Albert, que consiguió tres
goles y sirvió en bandeja el
que marcó Torrejón
Las alineaciones que
presentaron ambos conjuntos fueron las siguientes:

S.D. IBIZA: Pérez, Parra,
Reyes, Rodríguez, Molina,
García, Mejias, Abcho y

Escandell.
OLIMPIC «A»: Lorenzo,
Barragán, Torrejón, Albert, Pedro Juan, Benavente, Perelló, P. Amer, M.
Amer, Morey y Adrover.
En la otra semifinal, el
equipo de la Peña Deportiva
venció por tres goles a dos
al La Salle «A» de Palma.
Reseñar que estos dos
partidos fueron dirigidos por
Mateo Pol, que tuvo una excelente actuación Por lo
tanto la S.D. Ibiza y el equipo lasaliano, jugarán, mañana a partir de las cinco de la
tarde el partido para el tercer y cuarto puesto y una
hora después, La Peña Deportiva y el Olímpic «A-, disputarán la garn final. Una
final que se presenta muy
interesante y en la cual
creemos que los manacorenses conseguirán por primera vez para el fútbol base
manacorí el Campeonato de
Baleares de Fútbol-5. Recuerden, mnañana a partir
de las seis de la tarde en el
Palau Municipal d'Esports
de Palma, un equipo manacorí, el OLIMPIC «A», es el
representante de nuestro
fútbol en un Campeonato de
Baleares.
Texto y foto: Felip Barba

Fútbol Base C.D. Cardassar

Los infantiles de M. Munar remontaron en
campo ajeno
Infantiles y Reg. G.A.
POLLENÇA, 2
CARDASSAR, 3
Cardassar jugaron: Brunet, Llinás, Ordinas, M.
Riera, Gil, Umbert, Ramón,
Soler, J. Riera, Cabrer y
Moll (Sánchez y Almodóvar).
En la tarde lluviosa del pasado sábado los chavales
de Mateu Munar lograron
dar la campanada en Pollença al tener que presentarse
éstos con un equipo de oir-

Pedro J. San tandreu
Fullana, realizó una
magnífica temporada

cunstancias. Mal se les habían puesto las cosas a los
Ilorencins en la primera
mitad, ya que los locales se
adelantaron con dos tantos.
En la segunda parte reaccionó el Cardassar, y luchando
como jabatos dieron la vuelta al marcador con preciosos goles de Ordinas, Soler
y Cabrer. Cabe decir también que es el mejor partido
que han realizado «Es Granots» desde que empezó
esta campaña.

Se suspendió el partido de Segunda Regional

Victorias de los Cadetes e Infantiles del
Barracar
Sobre un terreno de juego
embarrado y en pésimas
condiciones, los Cadetes del
Barracar y el Porto Cristo jugaron un buen partido, del
cual resultó vencedor el
equipo barracanero, que se
mostró más acertado a la
hora de materializar sus
ocasiones. Los tres goles
del Barracar fueron marcados por Arévalo, Mestre y
Gayá y Frau fué el autor del
gol porteño.
BARRRACAR: Pascual,
Mayordomo, Arévalo, Mascaró, Fernández, Feoufe,
Cabrer, Mestre, Caldentey,
Gallardo y Gayá. (Roldán,
Amez, Oliver, Pujadas y
Galmés).
PORTO CRISTO: Rocha,
Bernat, Moncada, Bautista, Cano, Caro, Martínez,
Frau, Mella Barceló y
David. (Ribot, Navarro, Herreros, Ferrer y Riera).

Los Cadetes de la U.D. Barracar, vencieron claramente al Porto Cristo.

Infantiles
BARRACAR, 2
BINISSALEM, 1
En un partido muy disputado, los jugadores que dirige Guillem Sureda se impu-

sieron por la mínima al conjunto del Binissalem. Los
goles del equipo manacorense conseguidos por Fullana y Martín.
BARRACAR: Simarro,

Fullana,
Acedo,
Vidal,
Ferrer,
Parara,
López,
Adrover, Campayo, Martín
y Matamalas. (Caldentey, z
ta
Perelló y Heredia).
Felip Barba

Torneo comarcal Futbol Peñas

X Torneo fútbol de empresas

NOTA: Todos los delegados tienen en su poder los tickets de
cena que se celebrará el viernes día 29 de Mayo en el Restaurante
«Molí d'En Sopa», a las 2100 horas, por lo que los jugadores deberán pedirles sus tickets a sus correspondientes Delegados.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO LIGA
Pub Can Mac, 0- P. Son Servera, 1
Cardassar - Plantas Adrover (susp.)
Margarita Servera, 0- Delícies, 3
Bar Ciutat- Bar Es Tai (Susp.)
GRUPO COPA PRESIDENTE:
Mas-Masvi, 1 - Calas Mallorca, O
Casa Extremadura, 1 - C, Cultural, 3
Peña Mallorca - Const. Servera (susp.)
Ca'n Nofre - C. Ribot (susp.)
GRUPO LIGA
Ses Delicias
Plantas Adrover
Garage Galletero
Bar Es Tai
Peña Son Servera
Bar Ciutat
Margarita Servera
Pub Can Mac
Cardassar
GRUPO COPA PRESIDENTE
Mas/Masvi
Centro Cultural
Peña Mallorca
Casa Extremadura (*)
Calas Mallorca
Can Nofre - Vilchez
Construcciones Servera
Comercial Ribot
Bar S'Estel
(*) -1. 13 (Sanción)

13
13
13
12
13
12
13
14
13

6
8
6
7
5
5
5
5
2

5
O
3
1
3
2
1

14
14
12
14
13
12
12
12
13

11
9
6
5
6
6
3
3
2

1
1
1
4

o
3

o
o
3
2
2

2
5
4
4
5
5
7
9
8

76
56
59
65
54
62
31
85
55

39
43
28
64
36
42
36
62
66

17
16
15
15
13
12
11
10
7

2
4
5
5
7
6
6
7
9

65
78
43
43
72
67
36
56
45

46
91
54
60
71
70
87
74
72

23
19
13
14
12
12
9
8
6

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
GRUPO LIGA
Pub Can Mac - Cardassar, a las 1100 horas, Porto Cristo
Garage Galletero - Margarita Servera, a las 1600 horas, A.P. Frau.
Ses Delícies - Bar Ciutat, a las 1030 h., A.P. Frau,
Peña Son Servera - Bar Es Tai, a las 1030 h., Son Servera.
Descansa: Plantas Adrover.
GRUPO COPA PRESIDENTE:
Mas/Masvi - Casa Extremadura, a las 1100 horas, Poliesportiu
Bar S'Estel - Peña Mallorca, a las 1800 horas, A.P. Frau.
Cons. Servera - Can Nofre, a las 1700 horas, Poliesportiu.
Calas Mallorca - Comercial Ribot, a las 1545 h., Calas Mallorca.
Descansa: Centro Cultural.
PARTIDOS ATRASADOS: P. Mallorca - Cons. Servera, a las 21'00
horas, martes, Poliesportiu
Ca'n Nofre - C. Ribot, a las 2030 horas, martes, Porto Cristo.
Bar Ciutat - Bar Es Tai, a las 2030 h., miércoles, poliesportiu.
Cardassar - Plantas Adrover, a las ???, San Lorenzo.

«Ca Na Paulina» campeón de
Mallorca, Casa Miss Jotul
retirado competición
ES FORAT 5 David, Riera, Salas, Javi, Mira, Galmés, Alcover, J. Mira, Riera II, Jaime y Taqueta.
Rte. Tropical 2, Puigserver, Más, Lopez, Vich, Salvà, Figueroa, Dominguez, Magaña, Jaume, Vicens y Rigo.
Arbitro Sr. Isidoro Sánchez, auxiliado por los Sres. Pallares y Comas.
Goles: Minuto 5. 1-0. J. Mira abre el marcador.
Minuto 15. 2-0. Taqueta se va por velocidad y marca por
bajo.
Minuto 25. 3-0. J. Mira de nuevo marca un oportuno gol.
Minuto 35. 4-0. Taqueta otra vez por velocidad escapa de
sus marcadores y marca de fuerte disparo.
Minuto 40. 4-1. Penalty que transforma Magaña.
Minuto 55. 5-1. Galmés de fuerte disparo.
Minuto 75. 5-2. Nuevo penalty que transforma Vicens.
Incidencias: Clara victoria del equipo Foradell que se impuso con cierta facilidad sobre un Rte. Tropical muy mermado.
A falta de una jornada para finalizar esta liguilla ha quedado matematicamente Campeón de Mallorca el equipo de Ca
Na Paulina después de su vitoria sobre el Casa Miss Jotul
de Sa Pobla. Este equipo era la primera derrota que había
cosechado esta temporada y parecía que el título no se le
podía escapar pues realmente tenía un equipo en teorías
superior a los demás pero como dijo Boskov Fútbol es Fútbol y el campeón de este año ha sido el histórico equipo de
Ca Na Paulina.
Según nos han informado el equipo de Sa Pobla ha sido
retirado o se ha retirado de la competición con lo que el
equipo manacorí queda momentáneamente en segundo
lugar de la tabla y precisamente este sábado juega contra el
tercer clasificado el Hotel Helios separados por un sólo
punto en la clasificación si el conjunto Foradell logra empatar habrá quedado subcampeón de Mallorca, lástima que el
equipo esté en cuadro y quizás hasta última hora no sepa ni
podrá contar con once jugadores para afrontar este difícil
compromiso.
El partido dará comienzo a las 1545 en el Campo Antonio
Roses del Arenal.
RESULTADOS
Ca Na Paulina 1 - Casa Miss Jotul O
Es Forat 5 - Rte. Tropical 2
Munper O - Hotel Helios 2
CLASIFICACIÓN
Ca Na Paulina
9
7
2
*Casa Miss Jotul
9
6
2
Es Forat
9
4
2
Hotel Helios
9
4
1
Rte. Tropical
9
1
1
Munper
9
0
2
*Casa Miss Jotul: Retirado competición
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1
3
4
7
7

22
25
14
16
10
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2
3
17
15
24
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16
14
10
9
3
2

El Trofeu Internacional de Girona va tenir un alt nivell

En Guillem Puigserver és casi 3er. Dan

El II Trofeu Internacional
Panosonic que es celebra
dissabte passat a Girona va
transcórrer amb tota fluidesa
a les instal.lacions del Poliesportiu Santa Eugènia,
entre un ambient sá i esportiu. Els equips participants
éren molt variats, de tota
Europa, i amb un nivell que
segons diuen els entesos,
és molt superior al Campionat d'Espanya. Es va veure
molla técnica, una preparació física extraordinaria i
unes actuacions molt espectaculars, es veren molts
d'Ippons. Entre els equips hi
havia moltes seleccions europees, sobretot de França,

on duen una política esportiva molt encertada. El Judo
de base, com altres esports,
comença als cinc o sis anys
i té recolzament oficial continu, el que fa que aquests jovenets Sub-17 i Sub-19 arribin amb un nivell extraordinari. Els Clubs assistents
d'Espanya són també de
molt alt nivell. Es varen
veure molt bones actuacions
d'alumnes del Judo Alacant,
l'entrenador dels quals ha
estat al Dojo Muratore donant cursos de técnica de
competició, és en Sergio
Cadell, l'entrenador de la
Campiona del Món, na Míriam Blasco. També els

alumnes de Las Fuentes de
Saragossa ho féren mort bé,
els de la Selecció Biscaína,
de la Catalana, de la Portuguesa, on el Judo está pujant els darrers temps.
Els nostres representants
feren bona feina, però foren
eliminats, encara que repescaren. El millor va ésser en
Xisco Llull. Però tornaren
mort contents perquè aquesta és una ocasió inigualable
per aprendre dels millor
d'Europa.

GUILLEM PUIG SERVER
El mateix dissabte que el

DOJO MURATORE

PROMOCIÓ PRIMAVERA

El Gimas

C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87

Trofeu de Girona, en Guillem Puigserver va anar a
Madrid per acumular punts
per passar el 3er. Dan. En
va aconseguir 50, tots els
possibles, fent cinc ippons
als seus adversaris i passant així la prova d'una sola
vegada, que de punts, sols
en necessitava 35.

En Guillem du una carrera
esportiva de les més briIlants, ja que podria ésser
3er. Dan amb tant sols 23
anys, cosa bastant rara per
un horno tan jove.

Bàsquet
La categoria juvenil inicia mañana en «No Copellera» un nuevo torneo

•

VICTORIA MINIMA DEL PERLAS
FRENTE AL PATRONATO
El próximo domingo deben vencer al Español si quieren mantener la
primera posición de la fase de permanencia
A pesar de dominar el partido en el transcurso
de los primeros veinte minutos de juego, a punto
estuvo el equipo Senior del Perlas en apuntarse la
tercera derrota de la fase de permanencia, dado
que un sólo punto de diferencia en el marcador

final dejaba las esperanzas en Manacor para salvar
la categoria. El próximo domingo los máximos representantes del Perlas se desplazarán a la pista
del Español en un encuentro en donde sólo vale la
victoria para los manacorenses.

Redacción.- A punto de sorprender al equipo Senior del Perlas estuvo el pasado domingo en «Na Capellera" el equipo palmesano del
Patronato pués a pesar de vencer
los manacorenses en los primeros
veinte minutos de juego por siete
puntos de diferencia, al final el resultado les dejaba con un solo
punto a su favor (47-46). La victoria
sin embargo, fue fundamental para
reafirmar de nuevo las esperanzas
de mantener la categoria aunque
cada jornada sea prácticamente
una final.
Por su parte el cadete masculinoB perdía por tres puntos de diferencia en la pista del Sa Pobla y el cadete femenino suspendia su correspondiente encuentro frente al Santa
Maria por lluvia.
3 DIVISIÓN AUTONÓMICA
4

PERLAS MANACOR: 18 canastas en juego (1 triple) y 10/24 tiros
libres. 18 personales. Sin eliminados.
Reus (10), Botellas S. (6) M.Riera
(7), Botellas G. (12) y Puigrós (12)
PATRONATO: 21 canastas en
juego (2 triples) y 2/7 tiros libres. 21
personales. Eliminado Beleño.
Beleño (11), Cantarellas (2),
Pérez (16), Llompart (6), Zamora
ti (7) y Barrios (4).
e
Movimiento del marcador:
(I parte). m.5. (9-3); m.10 (13-7);

VOIVEDICOMMIL,
10,

isa

Martín Puigrós realizó un excelente encuentro apuntándose en su cuenta particular
un total de 14 rebotes, 5 de ellos en ataque, 4 intercepciones, 2 asistencias y
consiguiendo un total de 12 puntos.

m.15 (17-12); y m.20 (24-17).
(II parte). m.5 (28-25); m.10 (3529); m.15 (41-38) y m.20 (47-46).

Una intencionada en el último minuto de juego hubiera podido quitar
el Patronato al Perlas la victoria
aunque afortunadamente el equipo

palmesano aprovechó en estos momentos de tensión un sólo tiro libre.
El encuentro de todas formas transcurrió con un claro dominio de los
manacorenses en la primera parte
rompiendo con facilidad la defensa
3-2 que le efectuaba el equipo visi-

local.
PROXIMA JORNADA

El juvenil masculino se enfrenta mañana en «Na Capellera» ante La Salle en un
nuevo torneo en donde sólo participan tres equipos.

tante. El Perlas por su parte se
cerró bastante en la defensa no dejando oportunidad de lanzamiento
al Patronato, quien no encuentraba
hasta instantes de necesidad la entrada para apuntarse nuevas canastas.
En la segunda parte sin embargo,
bajó notablemente la calidad del
juego del Perlas, principalmente en
su ataque, perdiendo varios balones en contra-ataque y otros en
pases dentro del juego de cinco
contra cinco. El Patronato tuvo en
los últimos instantes del partido la
oportunidad de apuntarse la cuarta
victoria de esta fase de permanéncia aunque sólo aprovechó un tiro
libre de la falta intencionada que se
le asignó al Perlas robando éstos a
la vez, en la última jugada del encuentro un balón decisivo para anotarse la tercera victoria.
Por lo que se refiere a los porcentajes en tiros el Perlas se apuntaba un 25% de triples (1/4), un
33% de tiros de fuera (2/6) y un
39% de tiros de cerca (14/39). Por
lo que se refiere a contra-ataques
los manacorenses aprovecharon
sólo un 33% pués materializaron
una sola canasta de tres oportunidades. En tiros libres sentenciaba

un 42% (10/24). Asimismo el Perlas
se hizo con un total de 11 rebotes
ofensivos entre 'so que cabe destacar los cinco que se apuntó Martín
Puigrós y 22 en defensa de los que
ocho eran para Guillermo Botellas y
nueve para Martín Puigrós. Efectuaron un total de tres asistencias,
se apuntaron 14 intercepciones,
diez de ellas en la segunda parte y
perdieron 27 balones onze de ellos
de pases defectuosos.

Para la jornada prevista para este
fin de semana tan sólo uno de los
siete equipos del Perlas no tomará
parte en la correspondiente competición como es el caso del cadete
femenino. Por lo que se refiere a
los encuentros que se disputaran
en la pista de «Na Capellera»,
éstos se iniciaran a las cinco de la
tarde de mañana sábado entre el
cadete masculino-B del Perlas y el
La Salle-B. Seguidamente se enfrentarán el juvenil femenino y el
Lluchmajor en un nuevo torneo que
ha organizado la Federación de Baloncesto por eliminatorias y el que
participan en un principio un total
de cinco equipos. En semejantes
circunstancias se enfrentará el juvenil masculino mañana sábado y
también en Na Capellera a partir de
las ocho de la tarde y frente al La
Salle. El cadete masculino-A por su
parte se desplazará a las 1930
horas en Lluchmajor.
Finalmente y ya por lo que se refiere a los máximos representantes
de la entidad perlista, éstos se desplazarán el domingo en la pista del
Español en un encuentro que se inciará a las 1215 horas, en un partido que se presenta en principio
para los manacorenses de gran interés.

CADETE MASCULINO-B
El cadete masculino-B que entrena Sebastià Bonet perdió por tres
puntos de diferencia en su desplazamiento en la pista del Sa Polba, a
pesar de realizar un juego eficaz. El
Sa Pobla es uno de los equipos favoritos de esta competición, aunque
el Perlas dominó prácticamente a lo
largo de todo el encuentro con un
buen juego y en el marcador. Sólo
un parcial de 12-4 enlos últimos
cinco minutos para el equipo local,
propiciadas por unas jugadas con
mala fortuna debido alos nervios
dio la victoria al Sa Pobla. Por el
Perlas destacó todo el equipo y en
especial Jeroni Brunet quién se
apuntó un total de 16 puntos. El resultado final 59-56 para el equipo

Próxima jornada
Sábado, 9 de Mayo
INFANTIL MASCUUNO
Son Oliva - Perlas

12 h.

CADETE MASCULINO
Perles B - La Salle B
Llucmajor - Perlas A

17 h.
1930 h.

JUVENIL FEMENINO
Perlas - Llucmajor

1830 h.

JUVENIL MASCUUNO
Perlas - La Salle

20 h.

Domingo, 10 de Mayo
3" DIV. AUTONÓMICA
Español - Perlas

12'15 h.

Bá •uet

El equipo Policia Local Capdepera
descalificado
Tras su segunda no presentación a un partido de la
liga final del grupo II, la organización ha decidido de
acuerdo a lo establecido en
las reglas internas del torneo descalificar al equipo
Policia Local Capdepera,
que no podrá participar en
dicho torneo de Peñas durante los próximos tres
años.
Debido al mal tiempo solo
se pudo disputar una semifinal, la que enfrentaba a Vidres Mallorca y Pub es Bri,
cuyo resultado fue: VIDRES
MALLORCA 68 - PUB ES
BRI 54.
A pesar de la clara dite-

renda final el resultado es
engañoso ya que hubo una
parte para cada equipo, el
1er tiempo fue de dominio
visitante con un gran acierto
por parte de J. Lliteras en el
tiro de media distancia, el
Pub es Bri llegó a obtener
11 puntos de ventaja, que
se redujeron a 5 al final de
los primeros 20 minutos. En
el 2° tiempo el acierto de los
Vidres se reflejaba en el minuto 12 con un parcial de
22-1, y es que el equipo petrer no encontraba el camino
del aro contrario, así se
llegó al final con una victoria
clara por los Vidres que ya
tienen un pie en la final.

Alineaciones
Pub Es Bri: J. Lliteras 21,
G. Alajarin 6, M. Perelló 9, J.
Perelló 16, P. Quetglas O, A.
Pou 2, J. Vives 0.
Vidres Mallorca: M. Pastor
0, B. Veny 4, M. Fiol 14, M.
Santandreu 33, P. Artigues
7, G. Quetglas 0, 0. Pol 10.
ÁRbitros: P. Bauzá y V.
Mayordomo: protestados.
PRÓXIMA JORNADA
Viernes 8 mayo

Sábado 9 mayo
Es Canyar 1600 h. Res
d'aixb - Bar Puigserver
Es Canyar 1730 h. Seat
Audi V - Peugeot Inca.
Es Canyar 1900 h.,
Xauxa - Foto Sirer (semifinal).
Simó Ballester 1600 h.
Bar s'Amfora - Esperits
Muls.
Simó Ballester 1730 h.
U.C.O. Sa Pobla - Bar Can
Nof re.
Domingo 10 mayo

Simó Ballester 2030 h.
Ciclos Mayordomo - Bar
s'Amfora

Es Canyar 1130 h. Foto
Sirer - Xauxa (semifinal).

Copa Presidente de Dardos 1.992

At. Nofre, Líder del Grupo «B»
Se disputó el pasado jueves la Tercera Jornada del
Torneo de Dardos 1.992, en
la que no se produjeron sorpresas importantes. En el
Grupo «A», los resultados
fueron los siguientes:
Recre-Delicias 8-Bar Avenida O, Olímpic-Roseta
(aplazado), S'Hort 4-Es
Cau 4, Nofre 3-S'Estel 5.
La clasificación del Grupo
«A», después de esta jornada queda de la siguiente

manera: Recre-Delicies 6
puntos, S'Estel 5, Es Cau
4, S'Hort 3, Roseta 2,
Olimpic 1, Nofre 1, Bar
Avenida O.
Con el empate del Condal
con el Flopits, el At. Nofre
pasa a liderar el Grupo «B»
en solitario. La resultados
fueron: Bar Nuevo 3-At.
Nofre 5, S'Este! At. 5S'Hort At. 3, A.P. Frau 5Woody's 3, Condal 4Ropits 4

La clasificación de este
Grupo «B», es la siguiente:
At. Nofre 6 puntos, Condal
5, A.P. Frau 4, S'Estel At.
4, Woody's 2, Bar Nuevo
2, Ropits 1, S'Hort At. O.
La mejor puntuación individual la consiguió, Pedro
Acuñas (Condal) 7 puntos.
Máximo Cierre: Juan
Luque (Condal) y Bernardo Servera (S'Hort) 2 puntos. Mejor Partida: Juan
Melis (At. Nofre) y Zurita

CLINICADENTAL
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85

GRUPO «A»: S'EstelRecre-Delicies, Es CauNofre, Roseta-S'Hort, Bar
Avenida-OlImpic.
GRUPO «B»: Woody'sBar Nuevo, Ropits-A.P.
Frau, S'Hort At.-Condal,
At. Nofre-S'Estel At.

GRUAS REUNIDAS

MANACOR

Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR

«Junior» (A.P. Frau) 2
puntos.
Los partidos para esta jornada que se van a disputar
hoy viernes son:

- SERVICIO 24 HORAS

ASISTENCIA
MANACOR

55
84
55
58

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

LI Poliesportiu

Es disputará el proper dia 16 al poliesportiu d'Alcúdia

Quatre manacorines participaran al Campionat de
Balears de gimnástica artística femenina
(M.A.Llodrá).- Quatre
manacorines participaran el
proper dia 16 de maig al
Campionat de Balears de
Gimnástica Artística femenina que es disputará al poliesportiu d'Alcúdia.
Les representants del
«Gimnás Manacor» que
prendran part en les proves
de categoria alevin són Na
Bárbara Riera, Catalina Pascual, Francisca Fullana i Na
Laura Castejon. Totes elles
destaquen per la seva dedicació a la gimnástica, essent unes de les principals
candidates per quedar classificades entre les primeres
posicions.
Aprofitant l'envergadura
de les proves s'inaugurarà el
nou Centre de Tecnificació
de Gimnásia, essent el d'Alcúdia el primer de Balears.
El Campionat començarà
el dematí amb les proves de
la categoria-B i es prolongaran fins a l'horabaixa on es
desenvoluparan les de la categoria-A. Per altra banda
cal destacar que aquest any
es contará amb la presència
de jutgets nacionals de Balears i de la Federació Espanyola de Madrid.
Finalment cal ressenyar

que les representants del
'Gimnàs Manacor» han
estat convidades per participar en el «1 Trofeu d'Eivissa» que es celebrará el dia
23 de maig. A aquesta interessant convocatbria es
desplaçaran un nombrós
grup d'aficionats a la gimnástica de Manacor.

Foto: B.A.

Es celebra el passat dia 2 de maig a Son Gotleu

Excel.lent representació deis
gimnastes manacorins al
Trofeu Nacional Club Xelsca
(M.A.LI).- El passat dissabte vuit gimnastes de Manacor participaren al «I Trofeu Nacional Club Xelsca»
de gimnástica artística masculina que es disputé. a Son
Gotleu, aconseguint les millors classificacions de tots
els partidpants. A aquesta
convocatòria hi assitiren els
membres del Club Xelsca
del Coll d'En Rebassa, Club

Nàutic de Palma i el «Gimnàs Manacor».
Els al.lots de la nostra localitat que hi prengueren
part foren: En Joan Socias,
Miguel Truyols, Benet Cànoves, Jaume Riera, Marc GaIlent, Pere Caldentey, Juan
G.Parera i Toni Galmés.
Tots ells es classificaren
entre les tres primeres posicions en els tres nivells cx)-

responents realitzant exercicis de gran categoria.
Les proves s'efectuaren
com a la resta d'edicions
amb exercicis obligatoris i
optitius segons al nivell al
qual pertanyen. Pel que es
refereix a les primeres posicions aquestes foren aconseguidos per En Miguel Truyols (3°r niell), Jaume Riera
(2° nivell) i Juan G.Parera

CENTRO
ACUPUNTU 'A
DIETETICA•NUTRICION

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

Guanyà el número ú de Portugal i va perdre amb el segon d'Espanya

El tenista manacorí Antoni Llodrá
seleccionat amb l'equip nacional
(M.A.Llodrá).- El jove tenista manacorí, Antoni Llodrá, conegut ja per la seva
gran trajectoria en aquesta
matèria esportiva fou seleccionat fa unes setmanes,
per l'equip nacional d'Espanya. Antoni Llodrá participà en el Campionat que es
celebrà a Portugal on es
classificà com a semifinalista. Degut a la seva
presència amb l'equip espanyol, no va poder participar al Campionat de Balears
que es es dugué a terme fa
15 dies.
El manacorí guanyà a
l'esmentada competició al n°
1 de Portugal per 6-3, 6-3 i
va perdre amb el segon

Antoni Llodrá fou
seleccionat amb l'equip
nacional pel Campionat de

Tenis que es disputa a
Portugal

d'Espanya. Aquest resultat
demostra la feina que fins
aleshores ha duit a terme
tan ell com el seu entrenador, Antoni Nadal.
La preséncia d'un jove de
la nostra localitat a aquestes
competicions hauria de
comprometre als aficionats
a aportar la máxima ajuda
possible i com no, aquest
hauria de contar amb els suport de tots els manacorins.

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

lw rzilt141
ATENCION NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8

4 01015
-

Tel part 552993 • MANACOR

'

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.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
HORARIO

—

Martes y Jueves

OFERTA INICIO DE AÑO NUEVO

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

Matricula gratis y 10% de dto.
en la compra del Kimono

Lunes, Mié coles y Viernes mañanas de 930 a 1030 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 2030 a 2130 h.

OFERTA VALVA HASTA a 31 DE ENERO

diRECCION Pep Mascara - 13" Dan. Maestro Nacional de Judo) • Tel. part 55 29 93
Sin ningún compromiso lianas
dos clases a prueba

¡¡ VEN E INFORMATE !!

Sin ningún compromiso tienes
dos clases a prueba

.
ji

VEN E INFORMA TE

!!

Campiona de Balears de Tenis a la categoria infantil

PILAR MUÑOZ MORA
«Seria un repte molt important classificar-me
entre les sis millors d'Espanya»
Es tranquila i empagaidora, peló Ii surt del seu
interior un gran carisme. Reconeix el seu triomf
però no li dóna moltes voltes, és optimista i pensa
en el futur. Na M• del Pilar Muñoz qui es defineix
com a una estudiant regular, diu als seus catorze

anys que li agradaria esser una gran professional
del tenis. De moment segueix una gran trajectoria
ja que és la segona vegada que és Campiona de
Balears i per tant, será la segona vegada que participará al Campionat d'Espanya.

Fa unes setmanes que és la
Campiona de Balears de tenis a la
categoria infantil però en el proper
mes de juny podria classificar-se
entre les millors d'Espanya al campionat «Goofy" que es celebrará el
proper dia ú de juny a Canàries. Na
M del Pilar Muñoz és una jove estudiant manacorina que promet en
el món del tenis i que en només sis
anys de dedicació ha aconseguit
classificar-se en dues vegades com
a la millor de Balears. El sacrifici i la
dedicació han estat punts fonamentals per assolir l'èxit i que en un
futur podriem ja parlar d'una gran
professional.

-Pilar, és ja la segona vegada
que aconsegueixes classificar-te
com a Campiona de Balears?
-Sí, fa dos anys vaig esser campiona a la categoria alevín i aquest
any a infantil.
-Contra qui jugares i quin fou
el resultat?
Vaig jugar contra Na Magdalena
Taltabull de Menorca i Ii vaig guanyar per 6-2, 6-2.
-Déus está molt satisfeta però
en aquets moments, quins són
els teus objectius?
Avui per avui només penso en el
Campionat d'Espanya que comença el proper dia ú de juny. Seria per

M' Pilar Muñoz Mora.

jo un repte molt important classificar-me entre les sis millors.

Hi ha possibilitats de quedar
classificada entre les sis primeres?
-A un campionat d'Espanya el nivell del tenis sól esser bastant bó,
però puc fer-hi un bon paper.

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL
(Zona Plaza Ramón Llull) de 100 m 2
Tel. 55 33 13

I el nivell de Mallorca o Balears
en femení com és?
-Bastant fluixet. No hi ha moltes
jugadores que destaquin. A Manacor mateix només som jo que participo en els torneijos, les altres,
venen a les pistes per passar l'estona lliure. Res més.
-Quin fou el resultat de l'altre
Campionat d'Espanya
Va estar bastant bé. Vaig arribar
a quarts de final i vaig guanyar a la
segona. Per jo és un resultat molt
bó i espero que aquest any ho millori.
-Quantes hores a la setmana
entrenes?
-Entre els matins, migdies i vespres de devuit a vint hores a sa setmana. Quasi no tenc temps per estudiar però preferesc dedicar-me
més al tenis.
-Qué tal és el teu entrenador,
En Toni Nadal?.
-Molt bó. M'ho passo molt bé i
treballam bastant. Tan En Miguel
Rosselló que m'ha entrenat durant
tres anys com En Toni Nadal que
l'he tengut també tres anys m'han
agradat molt.
Gràcies M• del Pilar i molta sort.
M• Antònia Llodrá
Foto: Antoni Blau

OCASION SE ,.yEN.
En Porto Cristo amuébládytOrrtejéf011o
Central ,
ehoimal3pcy.,.,..

_re ir

Participaron Mateu Fullana-Miquel A.Caldentey y Josep Melis-Jaume Barceló

Segunda y tercera posición para los representantes
de la «Escuderia Manacor» en el «Rally Vall de Sóller»
(M.A.LLodrá).- Los representantes de la «Escuderia Manacor» se clasificaron el pasado sábado, dentro del marco del
Rally Vall de Sóller en la
segunda y tercera posición del grupo N, con la
lluvia como principal protagonista de la jornada,
factor que influyó de
forma decisiva en el desarrollo de la prueba, que
no estuvo exenta de incidentes.
A pesar de ello, la pareja formada por Mateo

Fullana y Miguel Angel
Caldentey lograron con
su R-5 GT clasificarse en
segunda posición de su
grupo y séptimos de la
general de los más de
treinta participantes que
iniciaron las pruebas. Por
lo que se refiere al otro
representante de la «Escuderia Manacor» formado por Josep Melis y
Jaume Barceló, éstos
quedaron en tercera posición y onceava de la general con su Peugeot 205
GTI.

SE VENDEN
APARTAMENTOS
en Porto Cristo,
C/ Gual, 1
Amueblados,
uno o dos dormitorios,
salón cocina y bario completo
SITUACION TRANQUILA

A PARTIR DE:

4.000.000 PTS.
Facilidades
Entrada a convenir
cla

Tel. 82 01 19 (de 5 a 7 tardes)

Los pilotos de la Escudería Manacor, Mateo Fullana y
Josep Melis.

«Fiesta Rallye en
Scandol»
La discoteca Scándol
ha organizado para la
noche de hoy viernes,
una gran fiesta «Rallye»
con la presencia de la Escuderia Manacor y de los
pilotos Josep Melis y
Mateo Fullana y como copilotos, Jaume Barceló y
Miguel Angel Caldentey,
quienes presentarán sus
vehículos de competición
en las mismas instalaciones. La fiesta que dará
inicio sobre las 1030
horas contará con numerosas sorpresas entre las
que cabe destacar el sor-

teo de un viaje a San
Francisco para dos personas y con todos los
gastos pagados.
XX Autocross
Manacor
La Escuderia Manacor
presidida por Josep Maria
Jaén ha organizado para
los próximos dias 16 y 17
de mayo una interesante
prueba automovilista conocida por el «XX Autocross Manacor». La cita
que como es habitual
será en el circuito de Son
Perot cuenta con un destacado programa.
Fotos: Antoni Blau
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C/ Baléria, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor

ACTIVITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
De dilluns a divendres de 9'00 a 1800 h.
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, FUTBET, ATLETISME, BÀSQUET, ESCACS, VOLEIBOL,
EXCURSIONISME, CONFERÈNCIES, PSICOMOTRICITAT
Edats: de 3 a 14 anys.
PREU: 35.000 PIS. SOCIS: 30.000 PTS. (Inclòs el dinar i les assegurances)
DIUMENGES I FESTIUS, OBERT DE LES 9'00 A LES 13'00 H.

MENÚ DIARI

1 er. Campeonato Social Squashbol

Campeonato Squashbol Bar Es Cos
El sábado 25 de Abril se
celebró en las instalaciones
del Club Squashbol de Manacor el 1er. Torneo Social
de Squash, «Squashbol-Bar
Es Cos».
El torneo parecía prometedor en cuanto a poder ver
la rivalidad y el nivel de las
mejores raquetas de Manacor .
En 1' Categoría, M.
Bassa, S. Parera, J. Mascará, B. Pascual y S. Sansó
eran los máximos aspirantes
a conseguir el título.
La inexperiencia en competición y los nervios fueron
la nota dominante en las primeras rondas. Tanto Pascual como Mascaró y Sansó
ganaron sus partidas con relativa facilidad. Diferente
suerte tuvo M. Bassa que
tenía delante en su primer
partida, un S. Parera más
experto y rodado en partidas
comprometidas.
Aún así, fue un partido
muy luchado por Bassa que
conociendo su igualdad con
el rival, no daba su brazo a
torcer, logrando forzar un
definitivo 5° juego que perdió por un apretado 15-12.
En semifinales se emparejaron S. Parera-B. Pascual

y J. Mascaró-S. Sansó.
En la 1 se pudo ver a
Tolo Pascual, que pese a
tener un potencial técnico
muy alto, perdió con S. Parera por culpa de una mala
preparación física.
En la 2° semifinal se prometía no apta para cardíacos, muchos aficionados la
pronosticaron como la final
anticipada, y así fue.
Todas sabíamos la igualdad demostrada en partidas
de entreno, por este motivo
fue una sorpresa ver como
S. Sansó borraba de la pista
a un J. Mascará desconcentrado, apático y falto de
ideal.
De esta manera, S. Sansó
lograba llegar a la final, pletórico de facultades.
Todos los pronósticos
frente a S. Parera le favorecían, puesto que le había
ganado en todas las ocasiones.
Un 3-0 proclamó a S.
Sansó 1er. Campeón Social
Squashbol de 1' Categoría.
En 2° Categoría, la sorpresa la dio M. Nicolau, que
contra todo pronóstico, ganando a A. Amer y Cristian,
se plantó en semifinales.
Estos le enfrentaban a L.

Consesa que se había deshecho de E. Vara y E. Donat
con relativa facilidad.
L. Conesa era el gran favorito, pero el gran juego de
muñeca de M. Nicolau le
permitieron ganar el 1er.
juego, pero Conesa a partir
del 2' empezó a asegurar la
pelota, colocando todos sus
tiros en los rincones traseros de la pista e impidió a su
contra coger la iniciativa.
Gracias a este cambio de
táctica pudo ganar el partido
3 a 1 y pasar a la final.
En la otra pista se enfrentaban A. Hinojosa y T. Bernabé, donde la técnica y
mejor colocación del primero
le proporcionaron el pase a
la final con el resultado contundente de 3-1.
Otro igualadísimo partido,
se presentaba en esta final
de 2° Categoría, CONESAHINOJOSA.

Socis: 500 pts.
No socis: 700 pts.
Hores de cuino:
De les 73'00
a les 16'00 h.

Con juego y golpes muy
similares, nadie se atrevía a
pronosticar un resultado.
Ambos jugadores lucharon todo el partido siendo la
volca de Hinojosa el golpe
que le proporcionó la victoria
final pero igualadísima, el
resultado fue de 3-2.
Para este sábado día 9 a
las 18 horas se efectuará la
entrega de trofeos en el Bar
Es Cos frente la parada de
autocares, donde esperamos asistan todos los socios
y amigos de nuestro Club,
pues todos quedáis invitados.

Es celebra aquest diumenge

Penyes Voleibol

Avui entrega de Trofeus de La «XIV Cursa Popular la
la Temporada 91-92
Salle Manacor»

Equip de «Los Dragones» segon clasificat.
Redacció.- Avui vespre a
partir de les nou, tindrà lloc
en el Restaurant «Los Dragones» de Porto Cristo, el
sopar de Final de Temporada, de les Penyes de Voleibol.
També s'aprofitarà per
una vegada haver acabat el
sopar, entregar els Trofeus
corresponents a aquesta

Lliga 91-92.
l'equip
que
Recordar
guanyador d'aquest IV Torneig de Penyes Voleibol, ha
estat l'equip del «Bulla de
Llevant». El segon lloc va
esser pel «Restaurante Los
Dragones». Tercer: «Molduras Llull» i quart: «Ferretería Pascual»
Foto: Toni Blau

Redacció.- Només manquen dos dies perque es celebri la multidinaria diada lasaliana d'atletisme, que
aquest any arriba a la XIV
Edició.
Com cada any, aquesta
Cursa Popular está organitzada per l'Associació d'Antics Alumnes de La Salle,
que presideix Guillem Barceló, que com sempre han
fet molta de feina perque
sigui més nombrosa i més
popular.
Sabem que a n'aquesta
Edició es pot batre el record
de participació, ja que són
moltes les inscripcions, tant
d'atletes benjamins fins a
«Seniors» i Veterans.
També és molt nombrosa
l'inscripció d'atletes minus-

vàlids, pel que es preveu
una Cursa molt disputada
en totes les categories.
El Circuit Urbà, començará a partir de les nou del
matí i a les deu i mitja del
matí es donará la sortida
desde l'Oficina de Porto
Cristo de «Sa Nostra», partiran els atletes que cubriran
la distància de 12.400 Kilómetres, fins a l'arribada en
el Col.legi La Salle de ManaCon

Esperem que com en edicions anteriors aquesta
«XIV Cursa Popular La Salle
92», sigui un èxit total de
participació, tant d'atletes
com de públic que vagi a
presenciar les diferents curses.

Torneig Social d'Escacs «Primavera del 92»

Joan Gay& segueix líder
Després de la programada aturada de Setmana
Santa s'ha continuat el campionat social d'Escacs de
Manacor i durant aquest termini s'ha produït importants
esdeveniments per la marxa
del torneig.

•

En primer lloc cal destacar l'enfrontament ajornat de
la 4* ronda, esperat per tots
els afeccionats, la partida
Gayá-Cerrato. Aquesta no
va decebre les expectatives.
Gayá va mantenir la seva
obertura favorita amb les
peces blanques, la catalana,
i Cerrato que havia preparat
interessants estudis per sorprendre'l amb aquesta obertura va poder posar-los en
práctica. La partida molt
igualada va tenir interessants alternatives per poder
obtenir una superioritat, però
tant un com l'attre varen
CO
E saber elegir la variant correcta i després d'un llarg
combat tàctic varen acordar

l'empat.
Anant a la 5' ronda
podem veure que aquest
empat beneficià molt a
Gayá, que disposava de l'avantatge de que Llull i Cerrato havien entaulat. Malauradament la partida LlullGayá no s'ha pogut produir
ja que Llull, per problemes
de salut, ha anunciat la seva
retirada del torneig. Esperam que aquests problemes
no revesteixin cap tipus
d'importància. Aquest esdeveniment deixa doncs a
Gayá amb avantatge el que
el col.loca com a ferm aspirant a guanyador. Cerrato,
amb altre lluitada partida va
aconseguir doblegar a Rodríguez que el va posar amb
cuita durant la seva llarga i
competida partida.
Per altre banda volem fer
un comentad damunt un jugador, Biró, el qual sense
comptar en principi pels

llocs alts de la classificació
es troba en segon lloc, si bé
no ha tingut fins ara l'oportunitat d'enfrontar-se als pressumptaments forts del torneig. Les partidos que li resten seran sens dubte la
seva auténtica prova de foc.
A la partida Ferrer-Girart
es varen fer taules per repetició de jugades, mentrestant Nadal, Bleda, Pons i
Pont s'imposaren als seus
respectius rivals.
Per aquesta setmana continua la lluita aferriçada per
arribar a llocs més amunt
dels que ocupa cada jugador. Gayá i Cerrato han de
continuar guanyant per mantenir la dubte al front de la
classificació, i la resta per
sumar el més punts possibles.
Els resultats de la 4'
Ronda: Gayá-Cerrato (Taules).
Resultats de la 5' Ronda:

Llull-Gayá 0-1 (Llull retirat), Cerrato-Rodriguez 10, Sansó-Biró 0-1, FerrerPascual (Taules), NadalArtigues 1-0, Pons-Sureda
1-0, Bleda-Mas 1-0, PontBruno1-0,
Massot
Galmés0-1,
Vázquez
Carmona JR 1-0, Carmona
Sr-Gallego 0-1.

Classificació després de
la 5 Ronda: 4'5 punts.
Gaya, 4 Cerrato, 3'5 Nadal,
3 Ferrer, Rodríguez, Pons,
Bleda, Sansó, 2'5 punts
Girart, Pont, 2 Artigues,
Mas, Vázquez, Sureda,
Massot, Gallego, Galmés,
1'5 punts Bruno, 1 punt

Carmona Junior, Carmona
Sr.
Partides 6' Ronda: BiroNada l-Cerrato,
Gaya,
RodríguezBleda-Ferrer,
Pons, Font-Sansó, Artigues-Girart, Massot-Mas,
Vázquez-Gallego, GalmésSureda, Bruno-Carmona
Sr, Carmona Jr exempt.

LI Hípica
El sábado, a partir de las cuatro de la tarde, nueve carreras

Interesante fondo en la apuesta trío
Nueve carreras se han
confeccionado para la reunión del nueve de mayo en
el recinto hípico de Manacor
sobre la distancia de 2.600
metros a excepción de la reservada a ejemplares de
tres años que disputarán su
carrera sobre 2.000 metros.
En el capítulo de apuestas
señalar dos fondos, uno de
321.500 ptas, en el trío de la
estelar y otro de cuarteto,
con 30.000 ptas., en la de
nacionales. El lanzamiento
de la primera carrera está
previsto para las cuatro de
la tarde.
En segundo lugar del programa se disputará una
prueba para ejemplares de
tres años, aunque ninguno
de ellos estará presente en
el G.P.N. del domingo 17 en
Son Pardo, los inscritos son
Snak Grandchamp, Son
Bokan, Sakir du Kiang, Silver AM, Slim, Soldado, Silvestre, Sulima, Speedy Pelo
y Saba de Mars. Como favoritos podemos señalar a
Sakir du Kiang, Sulima y
Speedy Pelo.
Los caballos de primera
categoría disputarán la séptima carrera y saldrán por
este orden tras el autostart:
Rival de Monts, Slow du
Pech, Romeo de Mingot,
Niky du Padoueng, Reacteur, Saint Amour, Ouietito,
Rol des Landes, Punk de

Courcelles y Quinquet. Un
claro favorito en esta prueba
es Roi des Landes, conducido por B. Llobet si bien
Reacteur, en una excelente
línea en sus últimas salidas,
opta también a la colocación
así como Slow du Pech y
Quietito.
Seguidamente, y con el
importante fondo en apuesta
trío de 321.500 ptas., se disputará la reservada a categoría Extra, con doce ejemplares de élite: Radar Varfeuil, Kato Odde, Trefle du
Rivage, Querer Barbes,
Porus, Phenix du Boisson,
Olivier des Fiefs, Reve Noemie, Nomade en Foret, Querard Gede, Phebus du Vivier
y Quipodi. Es muy complica-

do aventurar un pronóstico
en este tipo de pruebas,
pero señalaremos a Kato
Odde, Reve Noemie, Querard Gede y Phebus du Vivier como posibles componentes del trío vencedor que
a poco que salte la sorpresa
puede aportar buenos dividendos a los acertantes.
Cierra el programa la especial para nacionales con
el concurso de once de los
mejores del momento: Lady
du Fort GS, Norelia, Japonata, Mon Chambon, Maravilla Mare, Lucas, Hivern,
Mutine, Dinamique R, Lanzarina y Nachito. La larga
distancia de la carera favorece a los ejemplares que
salen en los últimos elásti-

cos tales como Mutine, Lanzarina y Nachito, si bien en
cabeza no se puede olvidar
la categoría de Norelia, Mon
Chambon o Maravilla Mare.

PRÓXIMA REUNIÓN
El próximo sábado, 16 de
mayo, no habrá reunión hípica en el Hipódromo de Manacor al celebrarse el domingo 17 en Son Pardo la
Gran Diada Hípica en la que
se disputa la más importante carrera del calendario hípico balear, el Gran Premio
Nacional, por lo que en Manacor no habrá carreras
hasta el día 24 de mayo.

En Cala Millor
WALOVILA PISO AMUEBLADO
113.uenallittratiáh'HH
Tét l'SY02 96
-

--
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San Miguel, 63-Tel: 72 18 22 - 07002 Palma de Mallorca

Bonaire, 21-Tel: 71 45 25 - 07012 Palma de Mallorca

SE VENDE FINCA
Avda. Es Torre nt,
Información: días la ora bies.
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wrtir arao
Comunió

Agraïment de la Familia
Sena

El passat diumenge, dia 26 d'abril va celebrar la
seva primera comunió n'Aina M Pascual Fuster. Després de la ceremónia que va tenir lloc a l'Església de
Cala Millor es va fer una festa per a tots els amics i familiars a l'Hotel Millor Sol. Enhorabona a n'Aina i
també a les seus pares i familiars. Moltes felicitats
Aina.
Foto: Estudi 9.

La familia Serra vol expresar el seu més sincer
agraïment al poble de Manacor per les mostres de
condol rebudes així com per l'assistència al funeral celebrat el passat dia 30 d'abril en memòria de Pedro

Serra Fullana de 65 anys d'edat, que va tenir lloc a
l'Església de Nostra Senyora dels Dolors.

Noticies d'Empreses
Ubicado en el Passeig Ferrocarril n° 81

«Autos Tauler» inauguró nuevas instalaciones
(M.A.LI).- El pasado jueves, dia
30 de abril, Autos Tauler inauguró
sus nuevas instalaciones instaladas
en el Paseo Ferrocarril n° 81 de
Manacor. «Autos Tauler S.L." dirigida por Pep Tauler y concesionario
de Skoda pone a la disposición de
sus clientes 200 m2 de exposición
de vehículos, 400 m2 de taller de
mecánica, plancha y pintura y 200
m2 de almacen de recambios. Además dichas instalaciones permanecerán abiertas todos los sábados
de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas.
Con la facilidad de una financiacion propia sin entrada, todos los
vehículos que sean matriculados a
lo largo del mes de mayo se les obsequiará con un fin de semana en
Ibiza para dos personas. Una gran
oportunidad para comprar ese
coche ideal y con buenas garantias.

,V1WW010.0"1,<,,,.

Instalaciones de Autos Tauler S.L.
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La Capella, any 1947

grat hagin passat 44 anys
per damunt. D'esquerra a
dreta i de d'alt a baix:
Guillem Morey (Mola),
Onofre Fuster (Xim), Miguel Ángel Riera, Alfonso

La Capella de Manacor, fotografiada al Claustre dels Pares Dominics
sobre l'any 1947. A la fotografia, molta gent coneguda a l'actualitat, mal-

Puerto, L'Amo Antoni
S'Abanderat, Rafel Santandreu (Badelei), Bernat
Bordoy, (desconegut),
(desconegut), En Martorell, Sebastià Artigues

NECROLÒGIQUES

t
(Pipero), Miguel Riera
(pare del Notad), Joan
Miró, Pere Fil, Guillem
Rosselló (Fai), Tomeu
Vallespir, Miguel Girart,
Domingo Ferrari, Joan
Parera (Bruixa), Jaume
Santandreu (Sant), Toni
Juan (Duro), Sebastià
Reus, Pere Oliver (PoIlet), Joan Veny (Batlet),
Toni Puerto, Toni Fuster,
Martí Nadal, Rafel Segura, Antoni Balves, Pere
Sansó, Andreu Pascual
Frau, Jaume Vadell,
Rafel Picó, Jaume Bauzá
(Pastureta), Pep Reus i
Toni Miró. Nelly Fuster,
Maria Pomar, Catalina
Ramis, Lita Sansó, Sebastiana Martí, Paquita
Forteza, Isabel Fuster,
Antònia Gayá, Teresa
Fuster, Francisca Miguel,
Magdalena Sastre i Na
Sansó.

Del 30 abril al 3 maig

,

Ab.

Pedro Serra
Fullana
(a) de Ca'n Serra
Morí als 65 anys.

Maria Bennassar

Ferrer
(a) Felipa
Morí als 84 anys.

Le Antonia
Fernández Pérez
Morí als 34 anys.

Damiana Riera
Fullana
(a) Sana
Morí als 86 anys.

Pompas Fúnebres de Manacor

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

• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANAR1
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA

VENDES

bcixa, i prierm pis edificada.
aigua I Num. 6.000.000 pts. Tel:
82 13 84(1-5)

Venc moquinária de fusteria i
tom CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(8-5)

Vendo máquinas de cogotera, vcrlas en buen estado y
baratas. Tel: 55 13 26 (noches)
(1-5)

Se ven segon pis estrencr,
110 m, 50 m' tertassa i 30 m de
fatxada. 3 halonacions. 2
bcnys, cuino grosso. monja84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)(8-5)

Vendo piso en Pto. Cristo, 103
m. Admito corno parte de
pego automóvil. 81:00.003 pts.
Tel: 838055. (1-5)

Lii

Se ven cotxeria, zona Mercat
de s' Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir deles8 del vespre )(8-5)
Se vende piso en Mcnocor.
Ecif. Tenis 4 dormitorios, cocino
amueblada. 160 rn'. Garaje
con trastero. Calefacción. TÉI:
55 33 13-55 3023(8-5)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13-553023(8-5)
Venc Ma Romeo 33 1.503
cc. 600.000 pts. PM-AL Tel: 55
49 67. (8-5)
Vendo 121) 80 Réplica Aspar.
225.000 ph. Polini y Tavy.Tel: 55
52 93 y55 5708. (8-5)
Se ven quarteroda I mitja
entre St. llorenc i Son Corrió
crnb casa. Tel: 84 45 41 (a pertir
de les 8 del vespre)
Vendo le< piso céntrico sala
comedor grande. 3 habit,
bono completo, cocina crnuebada, y 1 patio interior. Tel: eQ
1039(8-5)
Vendo parcela con caseta
de 1.300 mts a 2 km. de Manacor. Te': 82 10 39 (8-5)
Se vende chalet en Pto. Cristo C/ La Nifia. 6. Tel: 82 00 10
(8-5)
Vendo Moto vespa por
75.00Opts. Tel: 555086(8-5)
Venc Derby Variant. 30.000
pts Tel: 55 25 54(8-5)
Vendo Finca Rústica 1 corteroda entre Son Corrió y s' lot
con permiso y licencio para
construir. krz y agua muy cerca.
Tet 569420(8-5)
Vendo Finca rústica de 1.2C0
m. entre Pato Cristo y s'
con vistas ci ma y posibilidad
de construir. 2.900.000 pts. Tel:
569420(8-5)
Vendo 3er pisa 3 habitaciones dobles, cocino amueblada. totalmente reformado. Tel.
5545 43. Homsdeoficina(8-5)
Vendo casa con un pisa In
temlinar. Tel: 55 28 09. (8-5)
Vendo casa critigua, contrica. precio a convenir. Tel: 55 28
09(8-5)
Vendo fregadero de acero
Inoxidable con los grifos de una
cubeta. 5.000 pts. Tel: 82 19 22
(8-5)
Vendo piso usado en Cala
Millo, zona muy céntrica. Precio interesante I con faciliades
Tel: 55 29 83 (horas laborales)
(8-5)
Venc un solar a Mcnacor, C/
Linda, o 2, planos picnic'

Vendo moto BMV PM-AJ. Precio: 735.000 pts. TEIÑ 113 80 55
(1-5)
Vendo Mercedes 230 PM-88.
TArnbién vendo modo cucrtón, precio interesante.TEI: 55
4133(1-5)
Venc Derby GPR 75 cc. PM80 en bon estat i entres. TE1: 84
3343(1-5)
Vendo cachorros de Podenco Ibicenco. Llamar Tel: 58 12
08del3 al5 yde 19a23.(1-5)
Vendo Butaco Sherpa 350
cc. Boato. Tel: 55 13 82 (noches)(1-5)
Se vende Cocker spaniel,
banco y negro, cinco meses.
Tel: 55 1382 (noches)(1-5)
Venc Finca rústica a balx del
mirador de Felanitx. 3 quarterades inclueix pina a caso d' eines. Facilidades. Tel: 58 67 54
(1-5)
Se vende 1 er piso, 3 habitaciones. cocina amueblada,
barn y aseo y salón comedor.
C/ Francisco Ganila. Tel: 55 21
74y 758171(1-5)
Vendo bañeras fibras hidromasa¡es y normales a estrencr.
grifería scritarios y muebles de
baño Roca y Buodes. Tel: 75 4.3
14 -404578 (24-4)
Solo de 136 rn* con 70 m'
edificado, planos, planta bajo
y ler piso. ogua. uz C/ Unidad
n. 2 Mnocor. 6.000.000 ph.
Vendo o cambio finca de
10.030 o 15.000 rri' con agua y
casa de campo. Zona de Porto
Cristo. Tel: 82 1384(24-4)
Es ven un sola de 204 rrn a
Cala Morlanda, 2° linea. 8' 90
fatxoda, permís d' obra. Pre
3.500.000. Tel: 84 35 52(24-4)
Vendo Opel Manta 200i PMAK. 750.003 pts. Tel: 83 34 36 (244)
Vendo o cambio moto Yamaha XS 41:0 por utilitario en
buenestodo. Tel: 555010(24-4)
55
(24-4)

COMPRES
Comprarla piso en Mancar
sin intervención bcnccria. Tel:
554133(1-5)
Compro Escopeta, repetidora o super puesta Estado perfecto. Pago contado. Tel: 84 33
41 (Noches9' 03n)(10-4)
Comprara zodoc en buen
estado o por arreglar. Informes
Tel: 55 03 28 (pregonar por
Pedrada 7 a 3 hs.)(3-4)
Comprada Lri tras de terra

agora des Port. Tel: 82 13 84 (142)

LLOGUERS
Alcialo Casa planta baja en
Pato Cristo por temporada. Tel:
844201(8-5)
En Sevilla, alailer a 103 metros de la Expo 92, piso totalmente equipodo, nos interesan
grupos de más de 3 personas.
Interesados llamar al 82 13 36
(8-5)
En Porto Cristo. cerca de la
playa se alquila piso sin amuebla, com 75m* de terraza. hformes TEI: 843035
35 (noche) (85)
Dispongo en alquiler piso 2'
en Mancor, con 4 dormitorios,
cocina amueblada, 1 bobo, 1
aseo, ascensor, chimenea,
trastero. Precio 45030 pts mes.
Tel: 55 18 37 (horas oficina) y 55
11 70(parlicular)(8-5)
En l• linea de Pto. Cristo alquilo estudio completamente
amueblada Tel: 82 1033(8-5)
Se ciquila primer piso y ganta baja en Porto Cristo. totalmente amueblado para tempacida de verano o para todo
el año. Tse 84 45 80 (noches)
(8-5)

( 2 4 -4 )
AlquHo piso en s' Illot \nsta
mar, 3 habitaciones, por tem pagoda, amueblado TEI 55 01
54(2A-4)

Se necesita dependienta
para tienda de dsefio y decoración en Cala Bona Frigescindtale Idiomas y referencias.
Te1:813146-550790(3-4)

Se alquila piso amueblado
en Cala Millor. Buena situación.
Tel: 55 0296 (24-4)

Se necesita chico/a para
ayudante de Heladería. Tel. 58
5854-586503(27-3)

lloc pis sense crnoblcr Correr Ballestee 30.000 pts. Tel: 55
2338(24-4)
Se traspaso Ba Elepe (P. Cristo) 3.000.000 pts. Tel. 84 33 06
(15-4)

OFERTES
TREBALL
Se necessita al.lota per guardar 2 infants. A ser possible en
ccrnet de conduje Tel : 55 10 03 84 37 19(8-5)
Cerc °Ilota moja de 16 anys
responsable per cuida rtins.
554705(8-5)
Se necesita chico para repertir por horas. TEI: 55 08 27 (85)
Se precisa ayudante de cocina con expenenca para Rte.
en Cala Milla (8-5)

DEMANDES
TREBALL
Busco trabajo paro las mañanas De 8 a 2 de la tarde. Tel: 84
46 84(8-5)
Se ofrece matrimonio para
cuida casa en el campo. C/
Quevedo6-A l'izqu (8-5)
Al Iota jove s' ofereix a guardar nins els mesos d' estiu (Zona
C ala Angála)Tel: 552757(8-5)
57(8-5)
Al.lota de 17 anys amb experiencia per guardar tiendes I
amb nocions d' inges cerca
feina.Te1:550971(1-5)
Chico joven de 16 arios
busca trabajo por las maranos. Tel: 55 18 97 (llamar mododa)(1-5)

Voldria Ilogcr un pis a Porto
Criso per lo temporada d' estiu.
TEI.55 0407. (8-5)

Cercaren joyel pe< fusiona
amb experiencia. Tel: 55 09 62
(8-5)

Se ofrece para trabajo- en recepción o contabilidad. Profesor mercantil. Hablo correctamente alemán, inglés y francés. Tel: 55 09 98 o 82 05 33 (244)

Alquilo ático en Cala Bona a
estrena y completamente
amueblado. Buena situación.
50.00Opts. Tel: 8380 55 (1-5)

Necessit °Licita major de 16
anys responsable per guardar
infons Te1:55 47 05 (8-5)

Al.lota cerca faino, qualsevol
cosa. TEL 55 42 14 (Ccrly) (migciesi yespres)(24-4)

Necessit una dona per notejo local comercial (hoces a
convenir)Tel: 843426(1-5)

Se ofrece recepcionista o
camarero/bar inglés y alemán.
Tel. 56 9308, Consultodor automático.(15-4)

Alquilo Bar Casino en s' Illot
Totalmente equipado. Ter: 81
0808055 2828(1-5)
Se alquila en Pto. Cristo C/
Concepción, 14 2' piso, 120 m.
con balcón vista al mor, 3 habitaciones, cuarto de bano interior, cocino, lavandería, y salón
comedor. Tal: 82 05 33 y 55 09 98
(1-5)
Se alquila Bcr en Vilafranca,
int a partir de les 6 de l' horabaza. Tel: 56 00 23 (1-5)
Aloilcria nave industrial o similcr para Industria de carpinteria.Te1:5302 99(1-5)
Alquilo piso por temporada
de verano en Porto Cristo, C/
ConcepciónTel: 5541 69(1-5)
Se alquilan aparccrnientos
en Av. Bar des Cos. Tel: 55 48 93
(24-4)
Cerc per Hogar una cocera
(coto de cazo) de mes 230 a
70 quarterades. Tel: 55 21 04 y
8441 50(24-4)
Se traspasa Cafetera en
Porto Cristo. Zona es Pian Contrato indefinido. tel: 82 02 04.
Noches82 05 01 (24-4)
En Cola Milla por no poder
atender, se traspasa cafetería.
Situación inmejorable. Precio
asequibie.Tel: 58 55 21- 814J 60
(24-4)

Busco estudio o apartamento en Cala Millor , Tel: 8449 90(h.
de oficinaX1-5)

Se ofrece albañil de 1° Uam al 8442 33 (10-4)

Se precisa Ayudante adelcntodo de cocina para Cafetería
en Calas de Mallorca. Tel: 83 30
29(24-4)

Se ofrece chica con estudios
informática para trabaja en
Manco. Tel. 55 24 10 (mechoda)(27-3)

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

Chica joven de 16 años,
busca trabajo por horas. Tel. 56
9506(de3o5h.)(27-3)

Se precisa personal para
agencia de viajes, zona costera Informes Viajes Ankaire de 6
08 h05.41

DIVERSOS

Cero al.lota per compartir pis
de llogier al Port de Mcnocor.
Temporada d' estiu. Tel: 84 35
31(10-4)
Se necesita nativo inglés
para da clases en mala de
Salud. Tel: 52 5287(10-4)
Se busca profesor particular
de Fsica y Química, 2* y 3'
grado de BUP y matemáticas
3* godo. Tel: 5542 06 (3-4)
Se precisa personal para
Bingo de Manacor. concertar
entrevisto al Tel: 55 15 90 a partir
de las 19 horas. (pregunta por
LuisMiguei)(3-4)
Necessitom uno persona per

Se alquila bcr. Tel: 55 51 13
(Noches a partir de los 21 horas)

fon feina per o la zona de Cala

MilloTEL 5867 25(3-4)

Profesora nativa da clases de
alemán, particulares o en
grupo. en Manco y So Coma.
Tel: 55 04 11 a partir 19 hs. preguntar por Chrislida( 1-5)
Extraviodo Peugeot 309 GTD
M-3802 BL. Se agradecerá informociónd tel: 84 46 32
(1-5)
NO-1C°.

Ana Rosa. TAPOT. Consultas y
tratamientos. Horas convenidas llamad 55 36 22. Vio Majórica28 bajos,Manoca.(1-5)
Personas que estén interesados en el tema dolos OVNIS en
las 1. Baleares, y quieran recibir
docum entos diversos y f otografas, ponerse en contacto con
JUAN ESTER apertodo 1.199 Albacete 02080 o bien llamar a
S1n1a93/675 0110.(15-4)

„...n•••n••

»."

Església dels Dolors
Es Convent
Crist Rei

Benzin eres

GRUAS REUNIDAS

MANACOR

MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES Viñas, S.A.,
Crta Palma-Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i I estius:
E.S. Febrer, Cra. F,ijriitx, Manacor.
Diumenges i festius:
Boix, Palma.
-Es Molinar
-Carrusel; Cra ronte ,fllas, 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.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costada la Calma; Calvià
-J. Ros Perpina; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

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

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 09 83
55 01 50
55 10 90

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

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

— SERVICIO 24 HORAS —

Farmàcies
ASISTENCIA
MANACOR

55 45 06

FAX

84 35 73
55 44 01

CALA MILLOR
58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27

G. Civil Tráfico atestados
Guardia Civil
Guardia Civil P. Cristo
Gruas Reunidas Manacor
Gruas Bauzá
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03
Gruas S. Servera
Aguas Manacor
Aguas Son Tovell
Gesa
Aumasa
55 07
Servicio recogida basuras
Pompas Fúnebres Manacor
Oficina Turismo P. Cristo
Ajuntament de Manacor
Aj. Manacor Alcaldia
Aj. Del. Cultura
Aj. Del. Urbanisme
Aj. Rendes i exaccions
Ajuntament de S. Llorenç
Ajuntament de S. Servera
Ajuntament de Petra
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament d'Arta
Jutjat instrucció n° 1
Jutjat instrucció n° 2
Jutjat instrucció n° 3
Jutjat instrucció n° 4
55 27
Contribucions
55 35
Hisenda
Rádio-taxi Manacor
Taxis Manacor
Taxis P. Cristo
Taxis S'Illot
Taxis Cales Mallorca

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

19
01
11
45
36
29
56
39
05
41
24
43
18
09
91
91
91
91
91
90
70
00
00
00
21
01
59
07
41
27
34
35
18
09
00
32

96
22
00
06
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
17
88
83
14
72

Dia 8, lije. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 9, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 10 Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 11 lic. Planas, Pl. Rodona
Dia 17 lic. LI. larlária, C/ Major
Dia 13, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 14, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 15, lile. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 16, Ilic. Liull, Na Camella

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)

Dissabtes i Vigilias de fasta
lloraba ixa.
18,00 h. Crist Rei (nomas dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
Dolors, Crist Rei
19,30 h. N.S.
(només vigílies de testa), Son Carnó
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges i Fastas
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
ralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carné.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa

17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carné, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
GOYA
cigulA
MANACOR

SALSA ROSA
VERONICA FORQUE - MARIBEL VERDU
JOSE CORONADO
DEL 6 AL 11 DE MAYO

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

COMES DE
DEL 9 AL 10 DE MAIG

Col•laboració

Sobre l'existència del Batlle de Manacor
un estudi per GABRIEL CALMES,
parafísic i filósof

Oferim als nostres lectors, en rigorosa primícia, la primera part d'un artide que, sense lloc a dubtes, revolucionará totalment les nocions que fins ara
s'han tengut sobre el coneixement sensorial i el baille de Manacor.
Seguint en la nostra línia de divulgació científica —i després del comentari
que férem fa un parell de setmanes
sobre l'aparició d'una forma de vida
primitiva pel talaiot de s'Illot— avui
intentarem, com vàrem prometre, demostrar que en Bici Bosch, en realitat,
no existeix.
Les darreres tendències de l'escola
filosófica de lógica conductista de
Heilderberg s'encaminen cap a agrupar
els fenòmens de la realitat en tres apartats principals. A saber
a) Els existents.
b) Els inexistents.
c) Els dubtosos.
A aquells qui no estan familiaritzats
amb la terminologia filosófica, els
aclarirem conceptes. Podríem dir que
els que pertanyen a l'apartat a) Els
existents, són aquells fenòmens dels
quals els sentits i la raó ens asseguren
que hi són. Seria el cas, per exemple,
del Ministeri d'Hisenda, en José María
Carrascal (o és Carrascal?), el jueverd,
na Paula Rosselló, els Capsigranys
(tant en sentit real com figurat), els
moneis, la família Servera tirant confits
a les barques el dia de la Mare de Déu
del Carme, AUMASA, el Patronat de
Sant Antoni, les factures de lampista,
els sospiros, l'alicorn de Sant Domingo
i sor Teresa.
Pertanyen a l'apartat b) Els inexistents aquells que la raó i els sentits ens
en neguen l'existència. Això pot parèixer una obvietat, però ja veurem que
no ho és. Són fenómens inexistents,
posem per cas, el sistema ideològic del
PP, alguna ombra de motivació
intel-ligent en les obres de R. Sancho,
els elefants color de rosa, el sentit d'estimació pròpia en els mallorquins, les
cases de putes clàssiques i el pontet
co
que se'n va dur la torrentada, sobre el
Riuet de Porto Cristo, que a en Pau
anava tan bé per anar a peu a casa
E
seva. I nosaltres afegirem en Bici
cI
Bosch a aquesta llista.

Perquè la teoria més extesa és que
en Bid Bosch pertany a la categoria e)
Els dubtosos; és a dir, tots aquells fenòmens dels quals els sentits ens en
donen fe, però la raó s'hi nega. Serien
alguns exemples la tasca de la Regidoria de Cultura, la Passió recentment estrenada, l'aplicació per pan dels organismes oficials de la Llei de Normalització Lingüística, els anys d'experiència d'Antonio Alemany, el gremi de
restaurants en ple, la revista Perlas &
Cuevas, les obres de millorament de
Porto Cristo i el sentit de la planificació d'En Toni Sureda. Alguns, com ja
hem apuntat, volien incloure en aquest
apartat la persona del nostre batle, l'anomenat Bici Bosch.
¿Per qué s'ha pretés incloure el nostre subjecte d'estudi en la categoria c)?
És innegable, hem de dir, que la raó no
dóna fe que en Bici Bosch existeixi.
Per si algun lector ho dubta, aixfmateix, formularem l'axioma següent: La
raó és feta per donar-nos notícia de les
realitats abstractes. Entenem per realitats abstractes aquellcs que deriven de
l'observació deis trets comuns a un objecte, de tal manera que aquesta raó separa els elements essencials dels que
són purament anecdòtics. Per exemple,
agafem els següents subjectes: Albert
Einstein, Pere Llinàs, Joan Miguel i
Una Tomátiga (qualsevol tomátiga serveix). Albert, Pere i Joan, per exemple,
participen de la noció de Mamífers. La
Tomátiga no, però, en canvi, participa
amb Pere i Joan de la noció Pertanyença al Regne Vegetal. Albert i Una Tomátiga participen de la noció de Utils
al Gènere Humà, la qual cosa no es pot
dir dels abres dos elements de la comparació. Una Tomátiga és l'únic factor
que té la qualitat de serveix Per Fer Pa
amb Oh, per?) en canvi, curiosament,
no participa de la noció Dur Mariol.lo
Imperi que és comuna als altres (si entenem que Albert Einstein en duia).
Una Tomátiga i Albert Einstein, tampoc no participen de les nocions Peus
Prémsils, Respiració per Brànquies i
Deficiències d'Expressió que són comunes, en canvi, als subjectes Pere Lli
nàs i Joan Miguel.
És a dir, que podcm formular la següent abstracció: Pere Llinàs i Joan
Miguel comparteixen les nocions de
Mamífers, del Regne Vegetal —aixó és

un poc fort, però és una realitat comprovada—, Dur Mariol-lo Imperi, Peus
Prémsils, Respiració per Brànquies i
Deficiències d'Expressió. En canvi, no
comparteixen les característiques Utils
al Gènere Humà ni Serveix per Fer Pa
amb Oli. Podem resoldre, així, que les
característiques comunes abstractes esmentades són les que conformen la categoria Regidor de l'Ajuntament de
Manacor. I és obvi que Albea Einstein
i Una Tomátiga, en no participar de
totes les característiques en qüestió, no
poden entrar dins la categoria que acabam de descriure. Això és el que es diu
un procés d'abstracció. Conseqüentment, podem formular la següent afirmació o axioma: Un Regidor de l'Ajuntament de Manacor és un Mamífer,
Pertanyent no obstant al Regne Vegetal
que Duu Mariol-lo Imperi, Té Peus
Prémsils, Respira per Brànquies i mostra greus Dificultats d'Expressió. Al
mateix temps, no és Util al Gènere
Humà ni Serveix per Fer Pa amb Oli.
El cas que estudiam en aqucst anide
trascendental per la Ciència, el fenomen que s'ha vengut a dir Riel Bosch,
és radicalment distint. Els estudiosos
que, com ja hem dit més adalt, Ii neguen entitat racionalment aprehensible,
es basen en la impossibilitat humana
demostrada de trobar-li cap característica. En poques paraules, que la raó no
el pot copsar. O, en qualsevol cas, totes
les característiques que se li han pogut
trobar són de caire negatiu. Són, per
exemple, les nocions de No Opina, No
Compta, No Comanda, No se'l Sent,
etc. Però és impossible demostrar res,
en qualsevol sistema Itsic, basant-se
en realitats negatives, perquè així compartiria totes les premises de, per
exemple, l'Au Fénix, L'Unicorn, Les
Onze Mil Verges o La Xarxa de Transports a Mallorca i altres conceptes fabulosos de ficció.
Sembla clar, aleshores, que Bici
Bosch participa de la característica que
comparteixen els éssers de dubtosa
existència de no esser recognoscibles
per mitjà de la raó. Nosaltres, pea),
volem anar més lluny i demostrat que
els sentits tampocs no ens en donen fe,
de l'existència d'aquesta idea anomenada també Batle de Manacor.
(continuará)

Crónica de
América.
Ahora la tiene
a mano.
Hace 500 años. C()Ión descubrió
América. Para que Vd. también pueda
descubrirla. El Día 16 le va a poner en
s US mano,.

CON
EL N 9 I,
LAS TAPAS
GRATIS.
Crónica de América.
Un fascículo diario de lunes a sabado.
Entrega del primer fascículo v las tapas
gratis el domingo 3 de mayo.
La verdadera historia del Nuevo Mundo.
desde los primeros pobladores hasta la
actualidad del Siglo NX.
Descubra América.
Ahora lo va a tener a mano con
El Día 16 de Baleares

A PARTIR
DEL
DOMINGO

3 DE MAYO

Decídase

F EL DIA
DE 13 %L I RES

La tecnología
nos conduce a ti.
Ford con el lanzamiento de esa nueva generación de motores 16 válvulas,
quiere llevar a toda su gama las prestaciones propias de un gran corazón
y poner la tecnología punta al alcance de todos.
FIESTA S 16 V.

El nuevo Fiesta S estrena un motor de 16 válvulas,
105 CV y catalizador.

Motores

ecológicos.

Ahora es el momento
de conocerlo.

Precio final: 1.535.000' Ptas.

ESCORT XR3i 26V.

Una combinación excitante de tecnología y prestaciones. El nuevo XR3i 16V.
te ofrece dos versiones: 105 y
130 CV, con una brillante respuesta, catalizador y suspensión totalmente innovadora.
Y su aspecto es deportivamente exclusivo. Si quieres
sentir de una forma diferente, este es tu coche.

Precio final: 1.864.000' Ptas.

FIESTA XR2i 16 V.

El nuevo Fiesta XR2i llega con motor
de 16 válvulas, 130 CV y catalizador.
Escápate con él. Es un coche
sin límites que va a acelerar
tus pulsaciones.

Precio final: 1.680.000 Ptas.
• Precio final matriculado promoción incluida.

INFORMATE EN.

ALitC)
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.

