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Antoni Mercant, Joan Servera i Jaume Mes quida

CONTRACTATS TRES POLÍTICS
LOCALS PER L'AJUNTAMENT

15
GUILLEM VIDAL
HA MORT

Juntament amb la rotonda d'entrada a Manacor

ANTONI MARCÚS
«Qualsevol malaltia
és curable»

LA CARRETERA DE PORTO CRISTO
S'ACABARÀ A FINALS DE JUNY
Demà actuen «Ossifar», Tomeu Matamalas, «Rotsdai» i
,

Torrat»

HAN COMENÇAT LES FESTES
DE SANT DOMINGO

Los más espabilados
se enteran de todo
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Así es El Día

16: 11,1

equipo de

prqlesionales con las antenas
desplegadas. Para enterarse
de todo y contárselo a usted
cada mañana. El Día 16: Información veraz, directa,
exacta. Si usted se suscribe
por dos años a El Día 16 se
beneficiará de un 30% de
descuento en la compra de su
periódico y además le regalamos un equipo completo de
música 1' radio.
.

Decídase

EL DIA 16
DE RALEARES

Deseo suscribirme a "El Día 16 de Baleares" por un periodo de dos años, recibiendo como obsequio una minicadena
música', abonando por ello 3 recibos de 19.000 pts. a 30, 60 y 90 días. (*)
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
POBLACION
TELEFONO
FORMA DF PAGO
CHEQUE ADJUNTO A FAVOR DE REY SOL S.A.
EIDOMICILIACION BANCARIA
Banco o Cala
Código Banco LLL1J Código Sucursal LI_LIJ
Dirección
Población
C/c o libreto

C.P.
DNI / CIF

-

• TARJETA DE CREDITO
E 6000
O VISA

Fecha de caducidad: mes LLJ

Firma:

(* ) Precio especial de lo minicadena musical para suscriptores de "El Ola 16, 11.200 pto.

Características de la minicadena "Samsumg PD790":
Sintonizador digital de Radio-stereo con búsqueda
automática y manual de emisoras - Reloj despertador con música - Doble pletina de cassette stéreo,
con posibilidad de grabar a velocidad normal o alta
velocidad - Ecualizador de tres bandas - Toma de
micrófono Antena telescópica - Altavoces desmontables - Alimentación a red y pilas.

Envíe este cupón o:

año

EL DIA 16 DE BALEARES
Dpto. de Distribución
Gremio Herreros, 42
07009 Palma de Mallorca
Tel. 201213

expert
Unió Electrodoméstica Balear, S.A.
Gremio Tintoreros, 55. Tel. 20 58 13
Polígono Son Castelló. Palma de Mallorca

Carta als lectors

o es pot negar que iniciatives municipals
n'hi ha; com n'hi havia durant la legislatura
passada; el que passa és que moltes d'elles no
arriben mai a port, per la simple raó de la impossibilitat física i econòmica. Mentres tant,
projectes, discussions i falses il.lusions.
Queden exactament tres anys de mandat a
l'actual equip de govern. No és molt de temps,
però sí és suficient per realitzar un pla d'actuació municipal amb perspectiva. Amb contrac-

Un pla definit
d'actuació municipal
tats de confiança o sense; qualsevol cosa menys
anar a remolc de les circumstàncies, del dia a
dia.
És evident que tot ve condicionat per l'economia; però l'hisenda municipal té l'avantatge
de saber, amb aproximació el que disposarà
cada any per anar invertint, al marge de les
despeses corrents. És lògic que el primer any
s'hagin acabat les coses començades per l'anterior consistori, i que a penes s'hagui disposat
de temps i pressupost per envestir les iniciatives pròpies: però el moment —pensam— és
arribat.
No es tracta d'altra cosa més que de definir
un pla d'actuació concret, de cara al Manacor
del 95, on es concretin tota una sèrie llarga de
projectes existents. Tots aquests projectes s'han
d'valuar política, social i econòmicament, i una
vegada fet això, establir un ordre de prioritats.

No es pot fer tot, però tampoc es pot deixar tot
mig fet. Pensam qué és molt millor començar i
acabar una sèrie de realitzacions precises. D'aquesta manera tots els esforços es van centrant
en uns punts concrets, deixant de banda el qué
és inaccesible, impossible o innecessari pel mo-

ment.
Qué s'ha de fer primer? L'inventari de necessitats o els dels diners disponibles? És difícil
dir-ho, però pensam que s'han de fer alhora, tenint molt en compte que moltes de les teòriques realitzacions a fer durant els pròxims tres
anys passen per les institucions autonòmiques
a més de l'Ajuntament de Manacor; pensam,
per exemple, amb el canvi de traçat del torrent
de Sa Cabana, una obra gegantina que no podia
envestir mai l'Ajuntament sense ajuds institucionals. Però la necessitat hi és i la decissió del
consistori está presa unánimament a favor.
El que passa, és que ningú sap com, però
moltes de les idees que s'exposen —val més dir
idees que promeses electorals— queden en un
punt mort i cauen sovint en un «impasse» perillós. Caldria, potser, que el mateix equip de govern creás una comissió de seguiment dels seus
propis acords, que actuás amb la mateixa decissió quan es tracta de decissions i acords municipals, que quan es reclama l'hospital a Madrid.
S'afegitó

L'equip de govern es disposa a contractar
tres polítics que no sortiren elegits per les
urnes com a funcionaris municipals o empreses
de serveis. Res qué dir hi ha. Es lògic que els
polítics vulguin estar en mig de gent de la seva
confiança. Tan sols es pot demanar que es
donin dues premises: que siguin realment necessaris i que acabin el seu contracte quan
acabi de governar el qui els ha contractat. I una
més: que gaudeixin dels mateixos drets i deures que els altres treballadors de la casa.
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Perillós augment de les despeses
mb la decisió municipal de
contractar a Antoni Mercant, coneguda poc temps després de què es
sabés la intenció de l'equip de govern de contractar a Joan Servera,
s'ha obert un debat sobre en què
ha de consistir i fins a on ha d'arribar l'ètica dels polítics. S'haurà
de reconèixer que la contractació
per pan d'un equip de govern de
dos càrrecs polítics de partits polítics integrants d'aquest govern municipal, té més difícil demostrar
l'honradesa de la decisió, que no
si els dos contractats fossen fills
de pare desconegut. Encara que
també és cert que en teoria, al
manco en teoria, ambdues contractacions poden ser igualment honrades.
Aquestes contractacions, però,
cree que tenen una altra discussió
molt més productiva de cara al
futur de la política municipal, molt
més important pel ciutadà, que si
les decisions polítiques el molesten
en més d'una ocasió no és més
que perquè se prenen amb els seus
doblers. Bé doncs, al marge de la
identitat d'aquestes persones, el
que trob més preocupant de les

fiSetinanati
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Director: Antoni Tugores.
Redactora en cap: Maria Magdalena Ferrer
Política: Albert Sansó
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TV 1 Cinema: Emilio Henares Adrover
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Tomeu Matamalas
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MÉS QUE
L'ÈTICA DEIS

POLÍTICS,
PREOCUPA
L'AUGMENT DE
LA DESPESA A
L'AJUNTAMENT
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Joan Moratille (Porto Cristo)
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dues contractacions és la despesa
que suposaran. Són dues contractacions imprescindibles? Realment el
delegat d'Esports, que no hem d'oblidar que cobra pel càrrec, está
tan enfeinat i necessitat que requereix una persona que s'encarregui
del manteniment de les instal.lacions municipals? L'Ajuntament, que fins ara ha passat sense
aquests serveis i que compta amb
quatre llicenciats en dret, no pot
passar sense la contractació d'un
assessor laboral?
1 no és tot, a aquestes dues contractacions hi hem d'afegir l'advocat assessor amb què ja compta
l'Ajuntament de Manacor des de
l'inicia d'aquesta legislatura i el
tècnic en esports que el delegat
d'aquesta área ha anunciat ja que
prest necessitarà contractar. Per
qué?, fins a quin punt estan justificades aquestes contractacions? Perquè no hi ha dubte que a les empreses no les sobra mai assessorament, però també és cert que si no
tenen doblers per contractar-los,
procuren arreglar-se-les sense. El
que passa per terme general a les
administracions locals, en canvi, i
no només a la de Manacor sinó a

Publicitat: Joan Febrer
Tel. 55 03 28
Edita 1 imprimeix:
INFORMACIONS LLEVANT, S.A.
Passeig del Ferrocarril, 1 Manacor
Telèfons: 55 03 28 - 55 52 12
Fax: 55 52 51

per Albert Sansó

totes, és que amb doblers que no
són seus els polítics tenen molt bo
de fer gastar-los. Així, ens trobam
que de cada vegada més la partida
de doblers destinada a inversions
en els pressuposts municipals és
menor i en canvi el de despeses
corrents és major.
El que está fent amb les contractacions l'equip de govern de
Manacor no pareix que s'ajusti
massa a l'estreta de corretja anunciada a l'inici de la legislatura,
més bé el contrari. No podem fer
pronòstics, certament, al final de la
legislatura será hora d'avaluar els
resultats. Ara, mentres tant, seria
just, al menys, que en haver d'aprovar la contractació d'aquests
serveis es doni una justificació
raonada del per que, de les necessitats, dels costs i les previsions.
Un pla de treball, per a que al
manco no pugui semblar alió que
de totd'una pareix: que es contraete per donar feina als canees polítics i no per necessitat de gestió.

A VEGADES ELS
CIUTADANS ELS
HO ARRIBAM A
POSAR
REALMENT
DIFÍCIL ALS
POLÍTICS

DIFICULTATS

H

em de reconèixer, per?) i pas-

/DO. L'AJUNTAMENT DE MANACOR,
SENSE VOLER, SE SUPOSA, ACABARÁ
PER RESOLDRE EL PRINCIPAL
PROBLEMA DELS SOCIALISTES: L'ATUR...

sant a una altra part, que els ciutadans molt sovint als polítics els hi
ho posam difícil. Ara, per exemple,
la carretera Palma-Cala Ratjada
clama una urgent reforma que faci
més ágil la comunicació amb Ciutat. Però sembla ja que cap solució
plantejable conformará a tothom.
Pareix que fer una autovia per
Campos i Felanitx tendria un cost
molt menor. Els veïns d'aquestes
poblacions estarien molt satisfets,
però no succeïria el mateix amb els
de les poblacions per les que passa
la carretera Palma-Cala Ratjada. Si,
a més, se mantenís aquest trajecte
per fer l'autovia, no pareix possible
que no se pugui fer sense desviarse de les poblacions, perquè els
trams de carretera que les travessen
no se poden eixemplar. Ah, però!,
això tampoc agradaria als qui tenen
el negoci a la carretera i que veurien com baixen els seus beneficis
si els desviassen la carretera. Sembla que davant aquestes circumstàncies, no hi haurà més remei que
fer dos carrils de circulació lenta al
llarg de tota la carretera PalmaCala Ratjada, acceptuant en els
trams que travessin les poblacions
on la carretera, per on la carretera
no tendrá més solució que estrenyer-se.

ÉS QÜESTIÓ DE POSAR UN DESPATX A
CADA ATURAT I DESPRÉS INVENTAR-SE
UN CÀRREC QUE JUSTIFIQUI LA
PERMANENCIA DE L'INTERFECTE AL
DESPATX.

SI DESPRÉS RESULTA QUE EL CÀRREC
I L'OCUPANT DEL DESPATX SON
INÚTILS, ÉS IGUAL, DINS UN
AJUNTAMENT AIXCI NO TENDRIA MASSA
IMPORTÀNCIA, EL MÉS PROBABLE ÉS
QUE EL CONFONGUIN AMB QUALSEVOL
REGIDOR O SIMILAR...

Joan Servera i Jaume Mes quida abandonen els seus càrrecs polítics per diferents raons

Dimiteixen el secretari local del PP i el
president de NNGG de Manacor
A. Sansó. El secretari de la
junta local del Partit Popular i el
president de la junta local de Noves
Generacions del mateix partit polític
presentaren la dimissió dels seus
càrrecs a la reunió ordinària que la
junta local del PP va celebrar la nit
del passat dilluns. Encara que es
donà compta de les dues dimissions a la mateixa reunió, les decisions varen ser preses per separat i
es deuen a motius diferents, segons informacions de membres del
propi partit PP.
El secretari local de la junta local
del PP, Joan Servera, ha presentat
la seva dimissió per «no trobar
oportú que havent de realitzar diferents treballs per a l'ajuntament de
Manacor, obstenti el càrrec de secretari d'un partit polític», segons
s'explica en el comunicat fet públic

Joan Servera, secretari local del PP.

-

RESTAURANT M

TORRADOR TIPIC

pel Partit Popular de Manacor. 7
Setmanari ja va publicar la setmana
passada que Joan Servera será
contractat per l'Ajuntament per a
encarregar-se del manteniment de
les instal.lacions esportives.
Per la seva part, el fins aleshores
president de la junta local de Noves
Generacions, Jaume Mesquida, ha
alegat simplement motius personals
per abandonar el seu càrrec. En el
comunicat oficial del PP s'anuncia
la convocatòria d'una próxima assemblea general de les NNGG de
Manacor, que comptarà amb l'assistencia del president insular José
Ramón, i a la qual s'anomenarà
una junta gestora de les NNGG de
Manacor.

endia Vell

Ctra. Manacor - Porto Cristo. Tels. 82 07 51 - 84 38 351820150
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

No dimitirá del seu càrrec de president de Convergència Balear

L'Ajuntament de Manacor contractarà
l'assessorament laboral d'Antoni Mercant
L'Ajuntament de Manacor ha decidit contractar els serveis del graduat social Antoni
Mercant. Antoni Mercant és president de Convergència Balear, grup que forma part de l'equip de govern municipal. Per tal motiu,

A. Sansó. L'equip de govern de
l'Ajuntament de Manacor ha decidit
contractar els serveis del graduat
social Antoni Mercant, per a que assessori al govern municipal en matèria laboral. Antoni Mercant ja va
estar al front de les negociacions
amb el funcionariat i personal laboral per tal de renovar el conveni de
treball. Ara, el representant municipal de Convergència Balear, Pere
Llinás, ha confirmat que l'equip de
govern ha pres la decisió de contractar a Antoni Mercant, a qui a
més també se li retribuirá la feina
que va fer en el conveni laboral. Llinás ha justificat la contractació de
Mercant en la necessitat de millorar
la gestió municipal d'un ajuntament
que té aprop de 200 treballadors,
entre funcionaris i personal laboral.
Dona la casualitat, pero, de qué
Antoni Mercant és president de la
junta local de Convergència Balear,
grup que forma part de l'equip de
govern de l'Ajuntament de Manacor. Enfront d'aquesta situació,
Eduardo Puche, representant municipal de Convergència de Manacor i
també integrant de l'equip de go-

Eduardo Puche, representant de Convergéncia de Manacor, ha posat com a condició per
votar a favor de la seva contractació que Mercant dimiteixi del càrrec polític. Mercant, però,
té decidit no deixar la presidéncla de CB.

en la contractació de Mercant, (com
la de Joan Servera, ex-secretari
local del PP, com a encarregat del
manteniment de les instal.lacions
esportives, anunciada ja per l'anterior número de 7 Setmanari), que
dimitesqui del seu càrrec polític al
considerar que no és ética la concurrència de les dues activitats.

-

Eduardo Puche ha
demanat la dimissió
d'Antoni Mercant i
Joan Servera dels seus
respectius càrrecs
polítics a les juntes
locals de CB i PP
vern, al marge del qual s'havia
adoptat aquesta decisió, ha posat
com a condició per estar conforme

Mercant, per la seva part, ha contestat a 7 Setmanari que no tenia
previst dimitir del càrrec de president de Convergència Balear, per
considerar que aquest és un fet circumstancial que no té res a veure
amb la feina que com a professional pugui desemvolupar per a millorar la gestió municipal. Mercant ha
dit que considera que amb el seu
3ervei es pot millorar la gestió i fins
i tot estalviar doblers a l'ajuntament,
que adesiare es veu obligat a demanar informes tècnics. Mercant
assegura haver proposat a l'equip
de govern assessorar-lo durant el
plaç d'un any, després del qual sa valuar á si la gestió ha estat positiva
o no i, en conseqüència, es prorrogará el contracte o s'anul.larà.

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

-

-

-

Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA

A rel de la pregunta feta pel Senador Socialista, Antoni Costa

El Ministre de Sanitat afirma que
l'Hospital estará acabat al '95
Antoni Costa formula la pregunta al
Ministre de Sanitat sobre la finafització
de les obres de l'Hospital de Manacor.

XE5C
F OTOGRA
-

(M. Ferrer) L'actual Ministre de
Sanitat, José Antonio Griñan va
afirmar que l'Hospital de Manacor
estaria acabat per l'any 1995, després de la pregunta formulada pel
Senador del Partit Socialista per les
Balears, Antoni Costa.
A rel d'aquesta pregunta el Ministre va contestar en tota seguretat
que les obres del futur Hospital Comarcal de Manacor estaran acabades pel proper any 1995.

CONSTRUCCIONES

CABRERA
V SAN GREGORIO

V

REVELAT D'AFICIONAT
10 x 15
12 fotos + rey...
24 fotos + rey...
36 fotos +

2x 1
12+12 fotos + rey...
24+24 fotos + rey.
36+36 fotos + rey...

953
1.481
2.010
10 x 15
1.088
1.753
2.417

C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR

CI Amargura, 3
Tel. 84 45 90
MANA COR

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Disponemos de pisos en las condiciones que lo desee y en toda la Comarca.
. :1111.1111111:111.111:1111111.1.1111:

El compromís cultural de l'Ajuntament es quasi nul

Els monuments de Manacor: un cas denunciable
Molts de manacorins, i especialment als veïnats del Convent, demanen de fa anys que es restauri el
claustre. Fa més de setanta anys
que es va declarar monument nacional. Des de Ilavors se suposa
que gaudeix de la protecció que
mereix un edifici d'aquesta categoria. Emperò les coses mai són així
de fàcils. Cal que qualcú es responsabilitzi de la protecció. En el cas
del claustre hauria d'esser l'Ajuntament.
En lloc de protegir el claustre
com una de les joies de Manacor,
una de les peces històriques de que
podríem estar orgullosos els manacorins, l'Ajuntament i altres entitats
de l'administració, des que está en
el seu poder, l'han emprat com edifici públic d'ús general: policia,
guàrdia civil, escola de música, jutjats, oficines de tota casta... La darrera funció que ha tinguda ha estat
la de teatre. Hem d'aplaudir que a
la fi s'hagi destinat a una finalitat
«cultural» (sense voler entrar en valoracions de les actuacions). Però
ens volem queixar, i fort, de que les
obres que es feren al claustre
abans d'escenificar La Passió no
seguien cap Pla de Restauració de
monument.
Els polítics de Manacor sabem bé
que el que demana la llei, i el seny,
es que es segueixin els consells experts quan es fa obra a un lloc tan
històric com és el claustre. La llei
del Patrimoni Nacional exigeix que
hi hagi un Pla de Restauració aprovat per guiar les obres. Mai no s'ha
fet cap pla d'aquests per al claustre
de Manacor. Per que fan obres
il.legals?
Demanam d'una vegada per
totes que no facin més restauracions simbòliques amb els monuments que són propietat del poble.
Si realment hi ha un compromís
de la Conselleria de Cultura per qué
es restauri el convent i per qué les
seves dependències es posin per
un ús adequat a l'edifici (biblioteca,
arxiu, exposicions, museu...) els delegats de cultura i urbanisme no
han de descansar fins que estigui

fet.

Si no hi ha cap compromís de
Palma per donar doblers han de
cercar un altra solució. Creim que si
no es fa feina per adecentar el
claustre no es per falta de doblers,
sinó per falta d'iniciativa política i
convicció en temes culturals del
nostre Ajuntament.

El compromís del Batle
Fa pocs mesos, en una reunió
celebrada al despatx del batle de
Manacor, on assistírem el batle,
membres de l'Associació de Veïns
del Convent i membres de La Coordinadora, el batle ens va explicar
que la petició per que es posás en
condicions el claustre rebria resposta enguany. El batle ens va informar
que tenien pensat un gran esdeveniment per posar el claustre a bon
ús. Hem de suposar que ens parlava de La Passió d'aquestes festes
passades.

El batle, a més d'insinuar-nos
que podíem esperar qualque cosa
grossa ens va assegurar que el seu
equip de govern havia decidit gastar-se quasi tots els doblers que els
donás la Conselleria de Cultura en
la restauració del claustre; i no
només aixó, Maria Antònia Munar,
la Consellera de Cultura, s'havia
compromès a que aquest projecte
es pogués acabar dins un temps
raonable. El claustre estaria totalment restaurat abans de les properes eleccions. Des de Ilavors hi han
hagut molt pocs inicis de moviment.

El Molí d'En Fraret
A les festes de Sant Roc es recoIliren firmes d'uns 350 veïns de

Crist Rei que demanaven a l'Ajuntament que restaurás i posás en ús el
Molí d'En Fraret. Al gener d'enguany començaren a fer-hi feina.
Varen estar-hi un mes. Les voltes,
que ja queien, varen esser renovades, i de moment res més. Es gastaren poc més d'un milió de pessetes per fer una feina molt necessá-

Pareix que ha de passar el mateix que amb la restauració del
claustre, una feina feta a mitges i
sense cap projecte de com ha d'acabar, i per tant mai s'acaba. L'Ajuntament diu que continuará tot
d'una que pugui. I això quan será?
Fer les restauracions d'aquesta manera es tudar els doblers i crear expectatives que Ilavors no es poden

cumplir.
Sabem que el pressupost de cultura, de Cristòfol Pastor, no arriba
per pagar quasi res, tan sols el
manteniment dels dos edificis que
té en condicions (La Torre dels
Enegistes i La Torre de Ses Puntes), ni el concurs fotogràfic de les
Noves Generacions, ni mil altres
coses. Això és una vergonya.

La Torre del Palau

Una Torre que no ha tingut la mateixa sort que les dues esmentades
és La Torre del Palau. Es diu que
elaboren un projecte de restauració
per aquesta torre. Presenta moltes
dificultats per la seva estructura i el
seu emplaçament.
Aquestes les superaran amb l'estudi que fan. Veurem si l'Ajuntament, ara que fa dos anys va aconseguir que l'hi cedissin la propietat i
una via d'accés públic, el converteix
en qualque cosa digne de visitar
abans de final de segle.
La Coordinadora

Protagortistes

BEL SERVERA, que
va organitzar una
trobada de la Premsa
Comarcal amb motiu
dels 4 anys de la
posada en marxa del
Club 7.

PERE BONNIN,
President de la
Confraria dels
Tastavins que avui
vespre presenten el
cartell de la Mostra de
Vins, realitzat per Ellis
Jacobson.

=EAI

CATALINA SUREDA,
Delegada de Comerç i
Indústria, que organitza
la Mostra de Comerç
d'enguany que
s'inaugurará el proper
dia 30 de maig al Parc
Municipal.

MIQUEL ÀNGEL
NADAL, que encara
que no jugás la final ha
estat una pega
important perquè el
Barça pogués accedir a
la final i així arribar a
guanyar per primera
vegada la Copa
d'Europa.

VOLKSWAGEN

Monserrat Moyá C.B.
COMUNICA
a sus clientes y público en general que
disponemos de equipos para montaje de
AIRE ACONDICIONADO
Así como servicio de reparación y carga.
Ctra. Palma-Artà Km. 49

Tel. 55 01 25. MANACOR
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Brutor i herbes als
carrers de Manacor
Novament hem de fer ressò des
de aquesta secció dels nombrosos
carrers que encara trobam un munt
de brutor i fems per les voraries i
como no traçades de herbes que
han cresqut ran les parets.
Aquest fet només ho veim pràcticament a les foranes de Manacor,
però així i tot, és una vergonya que
els ciutadans hagin de conviure
amb les deixadeses. Suposam que
tothom té dret a gaudir d'un carrer
acondicionat que si no asfaltat al
manco netejat.
Repetim dons altra vegada, que
els responsables se n'anaurien d'adonar d'aquest fet i intentar al
manco netejar tots, però tots els carrers, ja que si no els poden tenir
com deiem abans asfaltats puguin
gaudir d'una imatge una mica de-

tirar el fems en aquets llocs, poc
cent. Hem de prevenir de la mala
imatge de Manacor ja que després admirats.
hi ha veïnats que es dediquen a
Foto: Antoni Blau

Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5- 8 . TEL. 55 19 50 - MANACOR

SUPER REBAJAS EXPO '92
SUPER REBAJAS EXPO '92
de abril a octubre
Salidas diarias de Palma
«LOS PRECIOS MAS BARATOS DEL MERCADO»
Garantía total CALIDAD-PRECIO

Hacemos
hasta un 49 %
de descuento

Avión + Hotel en el centro Sevilla.
5 minutos Expo a pie con aire acondicionado.

4 días (3 noches) 5 días (4 noches)
35.500 pts.
31.000 pts.
Disponemos de muchas más posibilidades, Hoteles, Apartamentos, campings, chalets, etc.
Especial salida en grupo Manacor y comarca.
«TODO INCLUIDO». Pensión completa. Entradas, visitas, acompañante V. ANKAIRE, etc. del
29 de Junio al 03 Julio, 5 días todo pagado
sólo por 58.900 pts. Visítenos a infórmese.
PLAZAS LIMITADAS. OFERTA UN/CA

REBAJAS ULTIMA HORA
Ideal Novios Excursiones gratis
-

*Combinado Cancún/Sto. Domingo 16 días.... 115.600 pis.
*Sto Domingo, 9 días
91.900 pts.
*Cancún, 9 días
93.900 pts.
119.900 pts.
* Kenya, 9 días
75.900 pts.
* Brasil, 9 días
85.900 pis.
* Thailandia, 9 días
99.500 pis.
* India, 9 días
*Cuba, 9 días
7.500 pis.
* Nueva York, 9 días
84.600 pts.
* Estambul, 8 días
41.400 pis.
* Atenas, 8 días
34.900 pts.
* Atepas + Crucero Islas, 8 días
69.900 pts.
* Marruecos, 10 días
64.900 pts.
* Italia, 9 días
57.900 pts.
* Praga, 8 días
89.900 pts.

Va néixer a: El Ferrol
Dia: 30 juliol 1956
És: Entrevistadora I

Marta Melis
Energia, força i personalitat són les
característiques dels LLEONS... que
quasi mai fallen. Na Marta Melis és
una persona segura del que li agradaria i capaç d'analitzar-se a sí mateixa
sense greus errors. És suau i agradable de tracta, però enérgica quan cal.
Va néixer baix la influència de Júpiter i
va pel món amb una ampla dosi de
majestuositat. A Na Marta, la miren
quan passa i mai no aconseguirà passar desapercebuda, per bé o per mal.

No II va la rutina
És amant de les emocions, de les
coses novas i dels canvis. Els LLEO
són cerebrals i saben clar el que volen,
pare) Na Marta, pel dia que va néixer i
perquè no se contradiu amb la
intel.ligència, és passional. De vegades
la passió amb qualsevol tema la duu a
estar a punt d'esclatar.
Li agrada ser observada, però també
necessita pau i tranquil.litat que només
obtendrá amb el pas deis anys, quan
controli impulsos i rompi fermalls. Ara,
no sempre viu assossegada.

Una infantesa dorada
És una persona generosa i que irradia energia positiva; és bo relacionar-se
amb ella. Va ser una poc «la Reina»
quan era nina, admirada per les pròpies
amigues, cosa difícil per les clàssiques
gelosies femenines. Segueix essent
«reina-, però ha de cuidar la seva ira

escriptora
Signe: LLEÓ

que li sud de tant en tant. Li agrada
sentir-se observada i agraeix els regals,
especialment els de poc valor material i
molt de sentimental.

Salut
Treball
Els LLEO no triomfen per sort, sinó
perquè tenen capacitat de feina. Na
Marta Melis és seriosa i constant. Li
van bé les feines creatives on pot imposar la seva ferma personalitat. Per
exemple la televisió Ii escau com anell
al dit: sempre domina els entrevistats.
Podria professionalitzar-se, perquè té
l'encant seductor dels LLEONS i el públic la mira més a ella que no als entrevistats.

En general són forts. Na Marta ha de
cuidar trastorns de la pell i ha de seleccionar les cremes de la cara. Ha de cuidar més el menjar i l'equil.libri íntim perqué corr perill d'anémia. Té una gran
moral, paró la manca de feina pot sotmetre qualsevol LLEO a una depressió.

Diners

Els LLEONS volen viure. No fan feina
just per diners, però són eminentment
pràctics i saben que un duro és un
duro: no tuden els dobbers i administren amb extremada saviesa els que
tenen.
Amor
Sempre complicat amb els LLEONS.
Sel.lecionen amors no vulgars. Són ardents i no tenen problemes per rebutjar
a qui no volen: ho diuen ciar. Són fidels
si les parelles també ho són. No
tol.leren la traició dels éssers propers i
sempre tenen fermalls familiars, parqué
mai no abandonen el cau de la família,
malgrat això els limiti molt. De fet, els
LLEO no haurien de tenir familia per
poder volar, però són seductors i tots
en tenen. En matèria amorosa du la iniciativa i no és domesticable.

Gastronomia
Na Marta menja molt per a compensar la gran energia que gasta. Però no
li agrada la cuina i això és un problema.
Li encanta que algú Ii faci el menjar
en aquestes ocasions, menja a gust
qualsevol producte elaborat astil familiar.

NACIDAS PARA TRABAJAR.

DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá

Panorama, acristalada y con asientos aba-

Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:

una Fiorino que lo cargue, lo transporte

tibies que la convierten en un turismo de 5

IVA, transporte, matriculación, impuesto

o lo lleve,

cómodas plazas; la Furgón, incansable y con

municipal, placas de matrícula.

Con 2,7 m , de volumen útil y una capa-

espacio para lo que quiera. Y con dos motori-

gastos de gestoria, IDENTI FIAT

cidad de carga de 500 kg, las nuevas

zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diésel.

y dos años de FIATASSISTANCE.

Fiorino pueden con todo. Usted elige: la

Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva

(Promoción incluida).

NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA 11111011
Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43 (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00.
Avda. Junípero Serra, 40. Tel. 55 01 61. MANACOR (BALEARES).
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Joyas y Perlas Jewellery & Pearls

Visite Factoría en Manacor

MALLORCA

Bernat Nadal

En la mort de Guillem Vidal

D

imecres passat va morir, al
Port de Manacor, l'escriptor i amic En Guillem Vidal
Oliver. Tenia només 46 anys i, encara que la seva obra era poc extensa, era una de les mentalitats
més lúcides quan a literatura i en
especial literatura catalana.
En Guillem Vidal, al llarg del darrer deceni, vivia a Barcelona i professionalment era professor de literatura. Havia estat treballant molts
d'anys en la confecció d'una enciclopèdia literaria promoguda per
l'Editorial Planeta, que no ha sortit
al mercat.
Anys enrera havia estat relacionat amb el món del teatre i tenia algunes obretes escrites. Una d'elles
se va representar a Manacor en el
Saló Fénix fa molt de temps.
També va fer tasca d'assaig crític
tot col.laborant en l'edició d'un !libre
de la col.lecció Tiá de Sa Real.
Paró sense cap dubte l'obra que
li va donar popularitat va ser el llibre
de narracions ELS SAGRAMENTS,
publicat a Manacor mateix fa devers vint i cinc anys. Aquest llibre
se va presentar al Premi Ciutat de
Manacor i va quedar finalista. El
membre del jurat que va desempatar a favor d'Antoni Mus ens comentava que potser foren injusts
amb En Guillem Vidal perquè no se
va premiar ELS SAGRAMENTS per

quan se considerava un llibre un
poc escandalós (en aquell temps) i
que potser ocasionar i polémica i
problemes.
Per error o per encert no va
guanyar el premi, però quan va sortir publicat va guadir de molta més
popularitat que el llibre guanyador.
La ironia d'En Guillem com a narrador i el seu estil literari directe, paró
refinat, feren DELS SAGRAMENTS
alió que en diríem un best seller
local on precisament molta de gent
s'hi veia retratada.
Al marge d'això, En Guillem Vidal
va fer diversas traduccions i —cosa
que ens complau-- va ser
col.laborador de 7 SETMANARI.
Personal de paraula exacta, de
rapidesa mental i d'enginy, era un
gran conservador. La seva mort
sempre cruel, li va venir després de
segar la vida a dos íntims amics
seus: En Guillem Cabrer i En
Jaume Vidal Alcover. Sembla com
si passassin una temporada de maledicció pels escriptors (Monserrat
Roig, Maria Aurèlia Capmany etc...)
En el moment de donar l'adéu
definitiu a Guillem Vidal també
podem Ilamentar que no hagués escrit més 'libres. Tal volta la seva familia trobará algún manuscrit inèdit
que, ben segur, será d'una qualitat
indiscutible. Descansa en pau, GuiIlem.

lliperiCentro
OFERTAS DEL 22 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 190
ALIMENTACIÓN
COLA CAO 500 grs.
Café LA ESTRELLA Nat. superior 250 grs.
Surtido CUETARA 400 grs.
Pan Molde TOAST familiar 500 grs.
Atún UNAGRAS Ro-70 Pack.3 u.
Mahonesa UGERESA 225 grs.

TOMATOR 420 grs.
Foiegrás LA PIARA 100 grs. Pack. 3 u.

168
99
195
119
99
89
59
260

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
232
849
212
99
69
598

Jabón dermo SHIM 900 ml.
Pañal MOLTEX ultraseco T.Gde. 30 u.
Compresa EVAX NUOVA alas 12 u.
Rollo cocina MARPEL pack-2 u.
Lavavajillas AROS 1 1.
Detergente UNAGRAS 4 kg.

MENA GE
BEBIDAS Y LICORES
Zumo PMI brick 1 L.
(piña, melocotón y naranja)
COCA COLA (normal, light, S. cafeína),
FANTA lata 33 cl.
Cerveza SAN MIGUEL NR 114 Pack. 6 u..
Vino UNAGRAS brick 11.
Cava RONDEL extra

99
39
199
79
299

CREMERIA

Vaso agua 26 SPANIA DURALEX pack.6 u. —
Estuche 7 piezas MOLDAVIA
Cristalería LUMINARC tourbillon 24 pzas.
Batería esmalte MONEGROS 8 pzas.
Lote 2 cubiteras

225
625
2495
3995
295

BAZAR
Cocina a gas EDESA 408 G
Tostador UFESA Tec-2000
Bascula bario basic TEFAL

29000
4649
9995

Yogur DANONE sabores pack. 8 u.
193
Yogur DANONE nat. azucarado pack 8 u. — 193

TEXTIL
CHARCUTERIA
Jamón cocido PURLOM
pts.1kg. 795
Jamón serrano slh OSCAR MAYER — ptsikg. 1295
Chorizo extra REVILLA
pts.1kg. 899
pts.1kg. 725
Queso fresco CAN MONTES
119
Queso blanco EXQWSA tarrina 200 grs.

CONGELADOS
372
Helado JOP tarrina 1.
79
Ensaladilla BONDUELLE 400 grs.
Escalopa pollo, jamón, queso FREISA 4 u.
248
Filete merluza slp
pts.1kg 364
Lenguado pelado
pts.1kg. 299
pts.1kg. 995
Bocas

Pantalón vermudas niño
Pantalón vaquero niño
Pantalón vaquero señora

1280
1495
1794

PESCADO FRESCO
Salmón fresco
Langostino

pts./kg. 750
pts./kg. 1193

La moguda manacorina
per s'Estrúmbol
En Toni Sureda tornará a cobrar
dedicació exclusiva. Diuen que ell i
en Pífol la se guanyen pero, dobbers al marge, la reincorporació
d'En Toni és d'una lectura complicada... pels qui saben Ilegir i més
simple pels que no en saben.

rez: Només eren quatre rates a la
inauguració. En aquestes altures la
gent está saturada d'actes culturals-socials i els caps de setmana
van al Port. Però no vos perdigueu
l'exposició, En Ramírez és un pintor que sempre heu de seguir.
Hi ha certa incomoditat contra el
nostre col.laborador Gabriel Galmés per l 'article publicat tot demostrant la inexistència del Batle. Fons
afectades asseguren que el Batle
existeix, però que és dual i que per
poder-lo veure han d'enfocar En
Rafa Sureda, àlies Florero, i, per
transparència se veu que, sí, existeix En Biel Bosch.

Els veïnats del Convent prometen superar «lo nunca visto» per
ses festes de Sant Domingo. Duen,
ni més ni manco que OSSIFAR
QUE CONSTITUIRA l'acte de música moderna més important de l'any
per Manacor. En Llorenç Morey,
com a bon President, va més content que un rei moro amb petroli.

Per exemple: Si un no sap llegir
se limita a pensar que el Regidor
cobrará més, que és lo que se toca
pensar d'un polític. Si un sap llegir,
se demana: ha tornat enrera en
Toni de la seva idea de dimitir? és
només una revinglada per poder
acabar el Pla General? han fet els
ous enterra els polítics del seu grup
que el presionaven?
Res, que els regidors són poca
cosa devora En Pep Tomás de Fartáritx que, ara ja surt per sa televisió en plena processó. Festes són
«amores» i amb poc pressupost ha
demostrat que sap fer més coses
que tots els polítics junts.
Curiós En Jaume de Rotana,
que en la seva conferència va venir
a dir que certs pagesos arreglen el
món des de dins el café, mentre els
aspersors reguen de demés, tuden
els fruits per massa aigua, tiren
massa adob i conteminen i gasten
en adobs innecessaris. Llevors
diuen que l'agricultura no treu. Si
aprenguessin un poc el seu ofici i
fessin un poc de feina en sério, l'agricultura sí seria rendible.
Exposició de Joan Miguel Ramí-

A la carretera nova del Port ja
diuen «El sendero de la muerte».
No sé per qué, però se diu en cas
tellá. Sigui amb la !lengua que sigui
constatam una general indignació
per la Carretera per considerar-la
estreta, amb curves més perilloses
que abans i més rápida. En els
trams que han fet tercer carril... hi
haurà cada castanya! queden apresonats i no poden sortir. Ja que
gastaven, podrien haver fet una carretera suficient.

Robatoris, delictes, droga, i
també comença a haver-hi qualque
atracament a rná armada. Manacor
és un desastre, un desastre sense
policia. No se comprén com se
manté un simulacre de Comissaria... sense efectius. Millor seria que
el Delegat del Govern deixás un
despatx per carnets d'Identitat i se'n
dugués la Comissaria. Així, al
manco, no pensaríem que estam
protegits i podríem pensar sistemes
de defensa. Se necessiten cinquanta o seixanta efectius i lo més fotut
és que els pagam... perquè patrullin
per Sevilla!

S'arregla sa crisi entre els directius del CD Manacor enfadats i el
Baile i En Rafel Sureda. Aquest
arreglo signifia un milió i mig de
pessetes de les nostres butxaques,
que l'Ajuntament entregará al Manacor com a subvenció i fará oblidar la grosseria del dia del sopar.
Per part meya, la subvenció está
ben donada perquè el Manacor la
mereix...

ANTONI MARCÚS
«Saber manejar les energies és
coneixement, no és res sobrenatural»
Tot i esser encara molt jove, En Toni Marcús, és
alió que, en llenguatge popular, en diríem un curandero: aquell qui cura, el qui ajuda a guarir les
malalties, siguin del cos o de l'esperit. No és una
activitat diguem-li oficial; més ben dit, no és una
medicina, és una dedicació que ha existit al llarg
dels segles i que encara ara existeix, no com una
alternativa més, ans com a únic remei a molts d'indrets del món: A América del sud, a la India, a
Orient... i naturalment, a Mallorca sempre hi ha
hagut curanderos.
Els d'avui en dia són més científics, tal volta els
antics són empírics. Actualment, si els comentau
un problema o una dolença us parlen de respirar
bé, de relaxar-vos, de dur un poc d'activitat o de
prendre unes herbes, és a dir, de vida sana i bons
aliments, en el sentit més profund de l'expressió.
Però a ningú no se li escapa que utilitzen de forma
mágica la suggestió i les forces energètiques. És
purament sentit comú? és magia? curen de veritat? d'això darrer en donarien testimoni moltes de
persones. El nostre entrevistat d'avui ens en parla.
Toni Marcús, fill de pare ciutadà i mare manacorina, sempre ha estat vinculat amb l'entorn manacorí, però molt més des que coneix Na Cati i des
que va començar a treballar en curacions fent de
deixeble a Cosme Pila, curander o curador conegut enllá de la mar. Ara, En Toni Marcús, ha obert
una herboristeria al carrer de l'Alegria n° 20 i des
d'allí vol dur a terme tota una sèrie d'activitats vinculades amb la salut, la meditació i el benestar
físic i psíquic de les persones.

-Toni, tu vares néixer a Palma.
Quina vinculació tens amb Manacor?
-Ma mare és de s'Espinagar i encara que de petit visqués a Palma
veníem cada cap de setmana. Però
ara amb Manacor, al marge de
tenir-hi una relació d'amistat amb
distintes persones, hi tenc una relació molt especial. Diguem que estic
enamorat de Manacor.
co

1 Manacor: un contrast gros
-Com és possible estar enamorat de Manacor quan, qui més qui
rn manco, amolla pestes d'aquest
a3

poble?
-És com enamorar-te d'una
al.lota Iletja. Manacor és un poble
capaç de representar un acte tan
fort enèrgicament parlant com La
Passió, sensibilitat,
força i al mateix temps és un poble
capaç dels més elevats desastres
urbanístics, i això em fascina.

-És a dir, que aquí hi conflueix
la part artística o espiritual i la
part material?
-Efectivament, i això és un contrast gros. És com a La india, allí se
fa ostentació de la máxima riquesa
possible i al mateix temps s'hi veu
la misèria més degradant. Manacor,
energèticament, és potent.

«Lo important és que
cada persona conegui
els propis problemes»

-Per aixó has arrelat aquí i ara
has obert l'herboristeria «Can
Remei»?
-Sí, perquè és un poble que dóna
oportunitats de treballar.
-Quina casta de treball?
-D'ensenyar i assessorar a viure

bé i amb salut. A més de vendre
herbes, durem a terme sessions i
cursets d'iniciació a tècniques de
meditació, de relaxació, etc...

Lo important no és receptar...

«No som metge, ni
naturópata... som un
conseller»

«Manacor,
energèticament, és
potent»

«Jo puc donar consells,
però la salut és
responsabilitat
personal de cadascú»

«Tenc una relació
especial amb Manacor;
és com estar enamorat
d'una al•lota lletja»

natural. Jo sé manejar les energies
i conec els efectes que tenen sobre
les persones, però això és coneixement, no és res sobrenatural. Si
saps manejar les energies, podrás
curar.

za les circumstàncies de la seva
vida d'una manera conscient.

-I com se fa per a curar la
gent?
-Com a herbolari recoman remeis
naturals i inofensius; ara, alió important no és receptar, sinó saber
qué li passa a una persona i que
ella mateixa conegui els seus propis problemes. Diguem que jo puc
donar consells, però que la salut és
responsabilitat pròpia de cadascú.
-El curanderisme, ve a ser com
una medicina alternativa?
-Noltros no feim medicina, ni pretenim ser substitutius dels metges,
mos limitam a donar consells, indicacions amb sistemes naturals. Jo
no em definesc com un curandero,
ni com un naturópata i molt menys
com a metge, sinó com un conseller, encara que en el sentit tradicional de la paraula, curandero és
aquell que está curant.
-I tu estás curant.
-Jo ajud a la gent, però en realitat
se cura la pròpia gent quan pren
responsabilitats damunt la seva
pròpia salut.
-I, en general, les persones,
cuidam la salut?
-No, en general, no, i és una cosa
tan important que no comprenc com
la gent pot esser tan molla en
aquest aspecte.
-Qué pot oferir als manacorins
Ca'n

Reme??

-Serveis d'herboristeria però amb
la filosofia de ser un lloc on qualsevol persona que necessiti coneixements sobre com ha de ser la pròpia vida ho pugui saber.

-Qué ha canviat d'un temps a
ara en aquest sentit?
-Abans —i encara ara— hi havia
ocultisme, fins i tot en la medicina
oficial, no te deien qué tenies, era
una forma de reafirmar l'autoritat
amb el coneixement. Aquí no s'oculta res i s'explica tot.
Manejar les energies: La
magia
-Tu, com ajudes a curar la
gent? amb herbes, amb fórmules
esotèriques? amb poders sobrenaturals?
-No m'agrada l'expressió sobre-

-I la mágia, existeix?
-Totalment, existeix, és el manejament conscient de l'energia. El
màgic és aquella persona que utilit-

-Com t'iniciares dins aquest
món? Com foren els teus primers
coneixements?
-Des dels tretze anys jo tenia inquietuds i ja cercava alguna cosa a
superior que no sabia ben bé qué
era. Em vaig aficar d'aspirant a La

contacte amb aquest gent, per
exemple en plena selva amazóni-

Salle cercant una resposta espiritual, que no vaig trobar, però vaig
seguir cercant.

-Tenc entès, que a la recerca
d'aquest coneixement has estat
per América i mantingueres contactes amb xamans i mestres
esotèrics.

-Efectivament vaig aconseguir
contactar amb direccions de mestres esotèrics (de màgia). Em va
animar En Cosme Pila a fer aquest
viatge i hi vaig passar una partida
de mesos. Vaig començar a Uruguai, després, Brasil, l'Amazones,
Perú... sempre entrant en contacte
amb gent molt curiosa i interessant.

La medicina de la selva
-I com ho feies per entrar en
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Celebraciones or todo lo alto

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,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
1
todo lo alto.
****

EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37

ca?
-Curiosament, maldament no els
cercás se'm presentava aquesta
gent. És fácil trobar-se perquè te
mous dins el mateix món.
-1 a la Selva, encara hi deu
haver una cultura indígena, no?
-La medicina de la selva és molt
curiosa perquè segueix tradicions
molt antigues. Allí se curen recorrent als xamans, a base d'herbes i
remeis naturals. Lo més espectacular és que els missioners estaven
molt interessats a conéixer les propietats de les herbes perquè com a
medicina eren més barates.
-1 la gent de la selva, la gent
normal, qué tal és?
-Bé, vaig estar amb els famosos
«jíbaros» i també amb els Shauar
qui, per cert, em donaren un llibret
de llegendes índies que són les mateixes de la mitologia grega. Se veu
que en un moment donat totes les
civilitzacions conflueixen en els inicis.
-Parlem d'objectes màgics,
amulets, anells, pirámides, etc...
serveixen per qualque cosa? són
realment màgics?
-La majoria d'aquests objectes
fan l'efecte que les persones que
els tenen volen que els faci perquè
l'únic que actua és la suggestió i
això catalitza la pròpia energia. Ara
bé, hi ha un u per mil d'aquests objectes que sí són autèntics i tenen
força i vibració per ells mateixos i
aquests objectes només poden ser
manejats per persones que coneguin les energies.
-Finalment, una pregunta. Amb
les herbes, o amb les energies, o
amb concentració mental o tècniques de relaxació... se poden
curar moltes malalties?
-En realitat, qualsevol persona
que se vulgui curar ho pot aconseguir, enc que sigui de cáncer, qualsevol malaltia és curable.
7 Setmanari ha oferit una entrevista que surt de lo normal. Els lectors que desitgin tenir més informació sobre els temes tractats en
aquest treball poden telefonar al 84
44 75.

Text ¡fotos:
Bernat Nadal

També es fiará la rotonda de l'entrada de Manacor

La carretera de Porto Cristo acabada a
finals de juny
(M. Ferrer) La carretera que
uneix Manacor amb Porto Cristo es
troba a la darrera fase d'execució,
sols resta acabar d'asfaltar la zona
de la benzinera fins a l'entrada de
Porto Cristo a més d'algunes entrades laterals, barreres de seguretat i
finalment donar la darrera capa
d'asfalt a tota la carretera.
L'objectiu establert per l'empresa
que duu a terme les obres, Sion
Mascaró S.A. és deixar llesta
aquesta nova carretera a finals del
mes juny; per altra banda, també
dins aquest mateix plaç, es vol fer i
acabar la rotonda de l'entrada de
Manacor. Aquesta comptarà amb
una entrada i sortida des de la zona
del Parc Municipal i des de la mateixa carretera com és natural, però
a més es deixarà preparada per

Es pretén acabar la carretera de Porto Cristo i també la rotonda a finals del mes de
juny.

qué hi puguin accedir els vehícles
que vénguin de la futura ronda del
port.
En definitiva la realització d'aquesta carretera suposarà una gran
millora pel tràfic sobretot als mesos

d'estiu, malgrat que també tindrà un
gran inconvenient, i no és altre que
els venícIes augmentaran la velocitat al llarg de tot el recorregut de la
carretera.

Foto: Antoni Blau.
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Lo mejor del mundo
SALIDAS ESPECIALES EN GRUPO DESDE MANACOR Y COMARCA
SALIDA: DEL 25 AL 28 DE JUNIO.
r SALIDA: DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE.
Salida avión: 07'00 ha. - Regreso avión: 00'65 hs.

OPCION A:
ESTANCIA EN COMPLEJO VACACIONAL
ARCO-IRIS. En régimen de media pensión.

*En bungalow ocupado por 4 personas: 38.900 pts.
*En bungalow ocupado por 3 personas: 40.900 pts.
*En bungalow ocupado por 2 personas: 43.900 pts.
OPCION B:
ESTANCIA EN HOTEL RIO SUR***

*En habitación triple: 47.900 pts.
*En habitación doble: 53.900 pts.
INCLUYE: Autocar Manacor-aeropuerto-Manacor, avión Palma-SevillaPalma. Traslados en Sevilla. Estancia en el Hotel elegido. Guía acompañante. Seguro de viaje.

PLAZAS LIMITADAS

TELEFONO 55 06 50

OFERTAS MAYO Y JUNIO
CANCUN, 9 días
STO. DOMINGO, 9 días
CANCUN-STO. DOMINGO, 16 días
CUBA, 9 días
BRASIL, 9 días
NUEVA YORK, 9 días
DISNEYWORLD, 9 días
EL CAIRO, 8 días
EGIPTO, con crucero 4 noches
BANGKOK, 9 días
INDIA, 9 días
ESTAMBUL, 8 días
ATENAS, 8 días
CANARIAS 4 días
11 días

93.900 pts.
91.900 pts.
115.900 pts.
77.500 pts.
69.000 pts.
84.600 pts.
115.2(X) pts.
69.000 pts.
93.200 pts.
85.900 pts.
99.5(X) pts.
41.000 pts.
39.900 pts.
25.300 pts.
33.900 pts.

VIAJES MANACOR, EL PLACER DE VIAJAR

AIUNTAVIENT DE VIANACOR

Vol felicitar a les
barriades d'Es Convent, s'Antigor
Es Tren per les
FESTES DE SANT DOMINGO

Col-laboració

Festes de Sant Domingo

Domingo de Guzman i Escrivà de Balaguer
Dos esdeveniments de tipus religioso-festius, són notícia aquests
dies en els ambients del nostre Manacor. De ressò mundial, un: beatificació de Josemaria Escrivà de Balaguer. 1de carácter local, altre: festivitat de Sant Domingo. Així que,
entre sants trobam el joc.
Dos sants amb convergències i
divergències i que, quan les senyal,
no intent establir comparacions ni,
encara menys, reviure polèmiques.
«Roma locuta, causa finita». El que
Roma ha fet, ja está fet i punt.
CONVERGÉNCIES? Sí. Vet aquí
algunes d'elles:
1.- Sant Domingo neix de l'estirp
noble dels Guzmans. És noble.
Josemaria, no será menys! i amb
paciència, rastrejant vells papers i
antics pergamins, descobreix un
marquesat vacant i es fa marqués.
No neix noble, però es fa. 1 per tant,
tots dos nobles són.
2.- Domingo, clergue de Castella,
funda un Orde de projecció universal amb dos objectius ben marcats:
santificació personal dels seus
membres i salvació dels altres mitjançant l'apostolat en les seves diverses formes. Aquest Orde constará de diverses branques. Una d'elles, de seculars que hauran de
santificar-se en el món.
Josemaria, clergue docte de l'Aragó veinat, funda una societat, l'Opus amb característiques molt similars.
3.- Pels seus fruits els coneixereu. L'arbre d'en Domingo, en més
de set segles de vida, ha donat
ubèrrims fruits en santedat i saviesa. Ha omplert el cel de sant i les
biblioteques de !libres.
De l'arbre jove i naixent de Josemaria, hi ha fets i raons per suposar
que també donará abundosos fruits
en santedat i ciència.
DIVERGÉNCIES? També n'hi ha

entre aquests dos colosos: pot ser
siguin aparents
1.- Domingo, davant el repte de
Jesús «ves, ven el que tens, donaho als pobres i seguim pobre», renuncia a títols, a un ca seva, bisbat,
etc. i una gran hisenda donada, pel
seu Orde, pel Comte Simó de Monfort, retenint només alió estrictament necessari pel desenvolupament de la comunitat.
Josemaria té un altre principi al
respecte, bíblic i per tant vàlid segons s'interpreti: «Si divitae affluant...» Si venen a les teves mans
les riqueses no posis en elles el
cor» (Camino, 636) Domingo no les
vol ni a les mans per no posar en
elles el cor. Josemaria les posa en
les mans però no en el cor. A mi, la
veritat, amb tots els respectes pel
marqué de Peralta, això sona a sofirma.
2.- Domingo, quan torna a Bolonia després d'una llarga absència,
comprova que els frares edificaven
el convent amb les estáncies i
cel.les un poc més grans del que ell
havia projectat, va plorar i va dir al
pior i demés germans: «si aixó feis
mentre jo som viu, que no fereu
quan jo sigui mort?
No ens consta que Josemaria
hagi plorat davant del sumptuosíssim i colosal complexe de Torreciudad (Barbastro) que, segur, no es
va aixecar amb milions en el cor,
sinó amb molts de milions en les
mans.
3.- Sant Domingo als tretze anys
de la seva mort, va ser canonitzat
pel gar papa Gregori IX, igualment
que els seu contemporani Francesc
d'Assís, sense ombra de polémica i
sense multitudinàries movilitzacions.
Josemaria ha estat beatificat amb
gran pompa pel papa Woitila, rode-

jat de tota la cort pontifícia, enmig
de dures, públiques i escandaloses
polèmiques que han tengut el terrible poder de produir greus divisions
entre els creients.
4.- Sant Domingo va fundar un
Orde oberta al món, per enfrontarse a les realitats de la seva época i
mirant al futur. Oferint un estil de
vida nou i renovador i enviant als
seus frares a treballar i estudiar
obrint fronteres i destruint la vida
tancada i mesquina del segle XIII.
Domingo trenca el sometiment a
la llei per retornar a la llibertat de
l'Evangeli, oferint als seus frares i al
món una vida plena de Ilum i de
possibilitats.
Josemaria ha construït la seva
obra amb la mirada en el passat,
amb formes i fets que estan molt
Iluny de la modernitat, anyorant Ilatins i vestits, estructures i concepcions del pecat que el Vaticà II ja
havia donat per acabat.
Josemaria torna a l'esclavitud de
la llei, a les estructures tancades i
sacrals que sospiten que l'altre és
el dolent i el pecador...
Qué fer davant aquests fets (Em
referesc, evidentment, als creients
afectats per aquests fets): recordar
que els camins del Senyor són
inescrutables i que escriu recte amb
línies tortes. Per la meya part preg
Déu per intercessió del meu sant
preferit, en aquest cas Domingo,
(de Josemaria encara no em fii)
perquè en companyia de Sant Francesc d'Assís, continuin sostenint
l'Església com ho varen fer en el
segle XIII.
I, a més, al gloriós Sant Domingo,
Ii preg que beneeixi, ajudi i protegeixi tots els seus devots, que són
tants, en aquest el seu estimat
poble de Manacor.
Pedro Adrover

Demà dissabte dintre del marc de les festes de Sant Domingo

Gran actuació de «Pa Torrat», «Rotsdai»,
Tomeu Matamales i «Ossifar» a Manacor
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El grup manacod «Rotsdai- actuará al gran conced previst per demà dissabte, juntament amb «Pa Torrat», «Tomeu
Matamalas» i «Ossilar».

De l'extens programa que ha organitzat l'Associació de Veinats del
Convent per a la celebració de les
festes de Sant Domingo que començaren ahir dijous i amb una prolongació de quatre dies, cal destacar el gran concert previst per demà
dissabte a partir de les nou del vespre amb l'actuació dels grups «Pa
Torrat», «Rotsdai», «Tomeu Matamales» i «Ossifar» a la plaça del
Palau de Justícia de Manacor. Un
gran concert en el que es preveu
una nombrosa assistència de seguidors d'aquets grans i interessants
grups. L'entrada al recinte será pel
modèlic preu de mil pessetes.

Concurs de coques dolces i

salades
nt
Cn1

(1)

Pel que es refereix als restants
actes i activitats organitzades dintre
del marc de les festes de Sant Domingo, cal fer menció del I concurs
de coques dolces i salades que es

durà a terme avui divendres a partir
de les vuit del capvespre al Claustre de Sant Vicenç amb una interessant mostre de les grans obres realitzades pels nombrosos partipants
que es preveuen. Així mateix s'ha
organitzat també un concursexposició de flors i cossiols per la
que s'han establert les categories
de: flor única, ramell, cossiol, cactus, bonsai i flors seques. Els premis que es repartiran es divideixen
en tres per cada categoria i un primer premi en general.
Al vespre, d'avui divendres, hi
haurà una gran vetllada de teatre
amb el grup escènic artanenc i amb
la seva obra «Ca'n Miraprim», obre
en tres actes de Martí Maiol.
Al dissabte damunt les nou i mitja
del dematí sortiran els moratons,
s'alicorn, els gegants i els caparrots. A les tres del capvespre, cercaviles amb les bandes de cornetes
de les AA.VV. de Llevant i Sta Catalina i gran tarda infantil a la plaça

del Convent. A les vuit, missa de
Sant Domingo. Benedicció de la
cisterna del claustre i ball dels moratons acompanyats per la BAnda
Municipal de Música.
Finalment i ja per acabar la gran
vetllada de demà dissabte es durà
a terme l'abans esmentat concert
amb l'actuació dels grups «Pa Torrat», «Rotsdai», Tomeu Matamales
i «Ossifar» a la plaça P.Creus Font i
Roig coneguda més popularment
per la plaga dels Jutjats.
Pel que es refereix als actes prevists pel proper diumenge, es tancaran les populars i animades festes de Sant Domingo amb una conferència a càrrec de Pere Fullana a
la sala d'exposicions de la Banca
March. Aquesta acte començarà
damunt les nou del vespre amb el
tema: El claustre del Convent de
Sant Vicenç Ferrer; «De l'anacronisme a la reivindicació».
Antònia Llodrá

Es firma el conveni entre l'Ajuntament i Assamblea de Manacor

La Creu Roja al servei del poble
(M. Ferrer) En un breu plaç de
temps s'aprovarà el conveni de
col.laboració entre l'Assemblea de
la Creu Roja de Manacor i l'Ajuntament, per tal de que els voluntaris
de Creu Roja realitzin una sèrie de
serveis pel poble, concretament pel
Departament de serveis socials.
L'Assemblea de Creu Roja de
Manacor pretén dotar de servei de
salvament marítim, ajuda en carretera i també dins l'àrea de serveis
socials altres tasques destinades a
ajudar a persones incapacitades.
Per tal es posará en marxa el nou
servei de tele-alarma per persones
necessitades - es tracta d'un telèfon
que está conectat a la central de
Creu Roja de Ciutat i que té una autonomia de 70 metres; quan una
persona crida a la central de Ciutat,
des d'allá es crida a altres membres
de Creu Roja que acudeixen al lloc

on es necessiten els seus serveis.
Una altra de les tasques que
duran a terme els voluntaris de
Creu Roja será la de repart del
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menjar condimentat que es fa al
menjador comunitari, i que es servirá a totes aquelles persones que ho
necessitin.

Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89

MAGATOURS

07500 MANACOR

SEVILLA
CINCO DIAS
4 noches
desde 39.900 pts.

FIN DE SEMANA
De jueves a domingo
desde 38.900 pts.

EXCURSION UN DIA
Salida 7'30 h.
Regreso 23'55 h.
Precio: 26.900 pts.
Incluye Avión Palma-Sevilla-Palma
Traslados: Aeropuerto - Expo Aeropuerto Entrada a la Expo
-

EURODISNEY
Avión directo a París: del 28 al 31 de Mayo

DESDE: 44.500 PTS.

L'amollada de coets anunciará el proper divendres, 29 de maig inici de les festes

Darrers preparatius per les Fires i Festes
de Primavera de 1992
Al marge de que l'amollada de
coets que anunciará l'inici de les
festes de Primavera de 1992 no
s'ha previst fins al dia 29 de maig,
el programa de l'esmentada
cel.lebració es prolonga al llarg de
quasi un mes de les que cal destacar les nombroses activitats esportives. Així dons el proper divendres
començaran oficialment les Fires i
Festes dividint-se el seu programa
amb nombroses mostres com la fira
agrícola-ramadera, d'automòbils i
maquinària pesada, de vins mallorquins i de castella-Lleó, etc, a més
de nombroses activitas esportives
organitzades especialment per les
festes

Activitats destacades

FIRES 1 FESTES

DE PRIMAVERA 1992

DEL 25 DE MAIG AL 7 DE JUNY

La festa començarà com hem dit
abans amb una amollada de coets,
prevista per les tres del capvespre
del proper divendres i seguiran amb
la sortida dels Cossiers amb un primer ball davant «Ca sa Dama».
Mitja hora despés, es a dir, a partir
de les 1730 hores s'inaugurarà el
monument a Simó Ballestar organitzat per l'APA. A les 2030 hores del
mateix divendres es durà a terme el
«Pregó de les Fires i Festes de Primavera» a càrrec de Pere Cabrer al
saló d'actes de l'Ajuntament.
Finalment la diada d'aquest primer dia s'acabarà amb una cloenda
de cursos de ball de slaó al restaurant Molí d'En Sopa.

MANACOR
Pel segon dia de festa hi haurà a
més de les nombroses activitats esportives la Inauguració de la VII
Mostra de Comerç, Industria i Artesanio i la VI Mostra de Vins Mallorquins i de Castella Lleó amb assistencia de les primeres autoritas al
Parc Municipal. A les nou del vespre del mateix dissabre hi haurà
una bailada popular a Sa Bassa on
actuaran: Així Balla Manacor,
Amics de Son Talent, S'Estol des
Picot, Sis Som, Agrupació Llunera,
Agrupació Sa Torre, Tramudança i
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Els alumnes del cicle mitja d'Es Canyar,
dins el món de la inforrnació
(M.F.) Els alumnes del Col.legi
d'Es Canyar, concretament els del
cicle mitjà han realitzat una molt interessant experiéncia dins el món
de la informació. Els alumnes de
tercer curs han fet un programa de
ràdio, mentre que els de quart han

duit a terme la realització d'una revista, i finalment els nins de quint
curs han realitzat un programa de
televisió que s'emetrà per la T.V.
Manacor el proper dimarts a partir
de les nou del vespre.

el grup de Menorca, s'Eixam.
A les déu concert extraordinari de
la Camerata Orquestra de Llevant
dirigida pel mestre Rafel Nadal i
amb N'Andreu Riera al piano.
Aquest interessant concert es realitzarà al Teatre Municipal.
Al diumenge, és a dir, dia 31 de
maig hi haurà com a la resta d'edicions a l'Avinguda de Baix d'Es
Cos, la fira de l'automòbil i maquinária pesada i a les onze del dematí inauguració de la gran fira agrícola-ramadera amb una demostarció
d'alta escola de domatge. A més hi
haurà una subhasta de cavalls, exposició de venda de ramat equí, exposició de races de ramat oví,
caprí, porquí, boví, aviram i concurs
de caní.
Entre els cinc dies que es prolonguen de l'ú al cinc de juny hi haurà
una mostra de teatre amb «O tu o
res» de l'Horta Teatre després de
l'èxit obtingut a València i Barcelona. Una mostra de balls mallorquins
i aragonesos, teatre perifèric «Café
Au Lait», homenatge a les persones
majors de 90 anys, teatre del grup
«Picadís» amb l'obra «La tia d'En
Caries» i finalment, la gran nit de
rock a la plaça Ramón Llull amb
l'actuació de: Corazón, Pa Torrat,
Trance, Els Ocults, Set i Mig, Rotsdai i Tots Sants.
Entre els darrers actes organitzats cal destacar la VI Cata Comentada de Vins Mallorquins i de Castalla-Lleó dirigida pel Sr. Pascual
Herrero Garcia, Director de l'Estació Enològica de Rueda (Valladolid)
al Molí d'En Roca i la gran desfilada
de Carrosses i comparse amb la
participació de les bandes de música, cercaviles, bandes de cornetes i
tambor i grups d'animació. Aquest
darrer acte será dia 7 de juny al
Passeig de Na Camella a partir de
les set de l'horabaixa.

Fins el proper dilluns, 25 de maig

II Setmana del Cinema Espanyol
(M. Ferrer) En motiu de les Fires
i Festes de Primavera s'està celebrant al Goya Cinema la «II Setmana de Cinema Espanyol».
Aquesta va donar començament
el passat dilluns, dia 18 amb la projecció de «Todo por la pasta», i seguidament s'han projectat al llarg
de tota la setmana un grapat de
pel.lícules molt característiques del
cinema espanyol molt recents com
«Fuera de juego», «Alas de mariposa» i «Don Juan en los infiernos»;
aquest mateix divendres es podrá
veure «Vacas» amb dues sessions
a les 19.30 i 21.30.
Per altra banda, també amb l'horari anterior es projecta la pel.lícula
de Pedro Olea titulada «El día que
nací yo» de la qual és protagonista
la cantant espanyola, Isabel Pantoja que interpreta a una gitana i está
acompanyada en el repart per Artu-

NSEMANA
BE CINE
ESPAÑOL

Des del passat dia 18 fins el dia 25
del present mes es realitza la «II
setmana de cinema espanyol» al
Goya Cinema.
1 !.C4
t 8• 1r

DEL 18 AL 25
DE MAYO
30110100 TAI101: 1010
I00(101110KNE 2130
SALIDO Y DOMINGO: 1030. 11110 - 2030

COI. MORA:

A.IUNTAMINT
DE MANACOR
MANACOR

CASPF Au RNAcioLANSEs1

11.11111,00N.

ro Fernandez, Amparo Rivelles, Miguel Rellan i German Cobos. Tancaran aquesta «II Setmana de Ci-

nema Espanyol» els films, «El rey
pasmado» i -Dalí- pel diumenge i
dilluns respectivament.

Pompas Fúnebres
de Manacor,

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

ECHELE
IMAGINACION

Dentro de una Midi se puede hacer de todo.
Desde transportar 1.130 kg. de carga u ocho pasajeros
cómodamente, ¡hasta pintar un elefante! Echele
imaginación.
Acérquese a su Concesionario Oficial Opel y
pregunte por Midi. Le sorprenderá lo grande que puede
llegar a ser.

MIDI.
TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.
LE ESPERAMOS

CORMOTOR 9 S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)

IE

El CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

El próximo día I de junio, en las Tertulias de Pula

Alfonso Osorio: Política de Ideales o de
Picardías
Redacción.- El próximo día 1 de
junio, lunes, el ex-vicepresidente
del Gobierno Suárez, Alfonso Osorio, será el invitado especial de las
Tertulias de Pula, que están cumpliendo, con éste, su quinto ciclo; el
título de la charla, que ha de dar
lugar después de la tertulia, es «Política de Ideales o Política de Picardías".
El moderador/provocador de la
tertulia será el periodista de Diario
16 Antonio Alemany y la velada,
contará entre otros invitados con
Jerónimo Alberti, Camilo J. Cela
Conde, Jaume Cladera, P.J. Morey,
Josep Moll, Oliver Capó, Jeroni
Sáiz y hasta es posible la presencia
del President Cañellas.
Alfonso Osorio es natural de Santander, Abogado del Estado y Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico. Se
licenció en Derecho en 1.944; Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire en
1945, con el número uno. También
número uno como Abogado del Estado en 1953; subsecretario de comercio del 63 al 68. Presidente de
Renfe de 1968 a 1970. Procurador
en Cortes por el tercio familiar, por
Santander de 1958 a 1971. Consejero del Reino de 1969 a 1971. Ministro de la Presidencia en 1975, en
el primer Gobierno de la Monarquía. Vicepresidente en 1976, en el
segundo gobierno. Senador por designación real en las Cortes Consti-

tuyentes de 1976 a 1979. Diputado
a Cortes por Madrid en la legislatura de 1979 a 1982; diputado en la
segunda legislatura por Madrid y
también en la tercera (1986-1989)
esta vez por su tierra, Cantabria.
Aparte de sus cargos públicos,
ha sido Vicepresidente de Petróleos
del Mediterraneo de 1965 a 1990,

con la excepción de los períodos en
que fue subsecretario y ministro.
Alfonso Osorio, una personalidad
que conoce los entresijos de la
transición española ofrecerá, con
toda seguridad, la posibilidad de
una muy interesante tertulia, tras
hablar de ideales y picardías en la
política.

Escola d'Infants «NINS I NINES»
El proper divendres dia 29 de Maig finalitza el plaç
de preinscripcions pel curs 92-93.
Es disposa de places per a nins nascuts:
1989 - 1990 - 1991 - 1992

Horari de preinscripcions de 9 a 12 del matí i de 16 a 19 h.

CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
- Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:

- Dinero al instante y con la máxima cobertura de

Crédito Nómina - BANCA MARCH
Crédito Garantía Personal
Crédito Vivienda

establecimientos y comercios:
TARJETAS 4 - 8 (gratuita), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP-ASSISTANCE-4 -B

Crédito Hipotecario

(seguro de servicio-asistencia para 2 vehículos,
desde el km. O, en todo el territorio nacional)

- El mejor interés del mercado para sus ahorros:
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a plazo, etc .
• Le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de 1.500.000 ptas.

• Gane más dinero y pague menos impuestos con

FONMARCH, F I M.
- Asegure su futuro y obtenga lo mayor desgravación
fiscal a través de PLAN DE PENSIONES-BANCA

MARCH
• Tramitamos gratuitamente los expedientes de
jubilación, viudedad y orfandad.

- Domiciliación de pagos de recibos, impuestos, etc

- También podrá disponer de Cajas de Alquiler,
operaciones de Leasing,Compra-venta de valores,
cheques gasolina, etc.

Para información, teléfono900 300 202
o en cualquiera de nuestras oficinas

Notícies breus
Conferència de Jeroni Sáiz
(M.F.) El proper dijous dia 28 del present mes, es
dura a terme una molt interessant conferència a càrrec
del Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Jeroni Sáiz. La conferència, que tractarà sobre el
tema «Sobre la conciéncia mediambiental en una societat tirística», tindrà lloc a l'Eurotel Golf Punta Roja
concretament al seu auditórium a partir de les 9 del
vespre.

La Coordinadora tornará a
repartir octavetes
Els ecologistes manacorins que fa temps que lluiten
per restablir l'equil.libri ecològic deteriorat per tants
d'anys de malmenar la natura, estan preparant una
nova ofensiva.
Sabem que els membres de la Coordinadora anti
camps de Golf estan satisfets pel procés judicial del
seu cas amb la Policia Local. D'una banda, ens diuen
que s'ha desestimat la denúncia contra ells que havia
posat l'Ajuntament (o la Policia) i és bastant lògic ja
que si algú va cometre falta o delicte, pel que s'ha publicat, evidentment va ser el poder, encara que ho
deim en carácter de suposició, al manco fins que no hi
hagi sentència.
Se rumorejava que la denúncia per detenció il.legal i
per confiscació de pesquins no aniria endavant, per
alió que és un cas menor quan a mal produït i per alló
que és difícil processar un Batle, posem per cas. Però
els ecologistes, al manco de les molèsties que tengueren, reivindiquen més que res uns drets elementals i
constitucionals. Més que dir, »Papa, aquell nin me
pega», volen denunciar que no s'ha de pegar als nins.
Més que el mal que reberen hi ha la suposada vulneració dels drets constitucionals. I allò que crèiem quedaria arxivat i oblidat -ens assegura un membre de la
Coordinadora- és en mans del fiscal de Palma. Pot
haver-hi molt de renou, segons lo que dictamini el fiscal.
I per celebrar que el tema va endavant, els de la
Coordinadora treuran avui mateix (divendres 22 de
maig) un nou full informatiu que fan comptes repartir
per tot arreu, si la Policia no els torna detenir.

Asociación de la Tercera Edad
de Manacor y comarca
Para el día 23 de este mes, las Asociaciones de la
Comarca de Llevant celebraran Asamblea General, se

reuniran en «Es Molí d'en Sopa» después de la cual
se celebrará una comida de compañerismo, estando
prevista una asistencia superior a los 1.300 jubilados.
El día 24 excursión al norte de la isla, con comida
en «Son San Martí» habiéndose completado 3 autocares.
Para el próximo día 10 de junio concurso de pesca
en «Calas de Mallorca» y la comida será en el Restaurante «Can Coní» esta pescada es válida para la puntuación final y será paternizada por la Banca March.

Detenido el autor de un
robo con intimidación
(M.F.) El pasado martes al mediodía fue detenido
por agentes del Cuerpo Nacional de Policia de Manacor un joven de 29 años, natural de Sevilla y afincado
en Manacor cuyas iniciales son Alberto B.E. Al parecer
este joven junto con otro individuo robaron a un repartidor de una empresa de Palma la cantidad de 15.000
pesetas en metálico y unas gafas de sol valoradas por
el denunciante en 17.000 pesetas. El suceso se produjo el pasado lunes, dia 18 de mayo en la calle Rey
Sancho de Manacor. Mientras se esta buscando al segundo joven, Alberto B.E. ha pasado a disposición judicial.

II Setmana de cinema

ecològic

(M.F.)- Després de la bona acollida que va tenir
l'any passat la I Setmana de Cinema Ecològic, el GOB
ha organitza la segona edició de la mateixa; en aquesta ocasió presenta tres pel.lícules prou interessants:
«Conspiración contra el Rainbow Warrior» narració
sobre les circumstàncies que provocaren l'enfonsament del vaixell ecologista de Creenpeace. «Las montañas de la Luna» i «Koyaaniqatsi». Les dades són les
següents: dimecres, dia 27 a partir de les 9'30h al
Centre d'Adults; dijous es projectará «Las montañas
de la Luna» i finalment el divendres el film «Koyaaniquatsi» amb el mateix horari que la primera.

Viaja gratis a ESTADOS UNIDOS
Comprando tu nioto en
FUNBIKES puedes llevarte un
magnífico viaje a Estados Unidos, et
paraíso del motorista, para dos
personas durante 15 días.
Ven y te informaremos
Palma: Aragón, 256. Tel. 24 85 71

Manacor: Plaza Ebanista, 6. Tel. 55 28 27

AGUAS MANACOR • S. A.
Comunica que, por un defecto en el programa del ordenador, los recibos emitidos con fecha 8-V-1992, correspondientes a los meses de
Enero-Febrero, contempla un error en la facturación del alcantarillado, error que será compensado en el próximo recibo.
Rogamos disculpen las molestias, ajenas a nuestra voluntad.
GRACIAS
Manacor, a 15 de Mayo de 1992

S 'I llot
L' associació de vans ha contractat una assistenta sanitària

Iniciades les obres d'embelliment de
l'avinguda des Pins de s'Illot
Les obres d'embelliment previstes a l'avinguda des Pins de s'Illot han començat fa dues
setmanes I segons el delegat acabaran aquest
mateix mes. Per altra banda, des del dia 13 al
A. Sansó. A s'Illot han començat
les obres d'acondicionament i ajardinament de l'avinguda des Pins,
previstes dins el pla d'embelliment
de la costa manacorina. Encara que
fora del plaç que dóna la conselleria
de Turisme per a la realització de
les obres, aquesta millora s'ha començat dins el mes de maig perquè
es fa a segona fila i només tendran
una duració aproximada d'un mes,
per la qual cosa s'espera que no siguin excesivament molestes pels
veïns del nucli i els turistes.
El projecte que es du a terme a
l'avinguda des Pins compta amb un
pressupost de 8.556.184 pessetes.
Contempla l'eixamplament de les
aceres fins a dos metres i mig
d'amplària i el nou enrajolat. L'aparcament es permetrá a cada costat
de l'avinguda, entre els pins. En els
pins que hi ha aliniats en el centre
de l'avinguda s'hi colocará unes carangoles de protecció i entre un i
l'altre s'hi farà un jardí, a excepció
dels trams deis carrers transversals, on òbviament hi han de poder
voltar els vehicles. Finalment el
pressupost contempla el reasfaltat
de la calçada de tota l'avinguda.
Fora del projecte, el delegat de
s'Illot, Joan Miguel, té previst també
colocar uns grellats a la part superior de les interseccions de l'avinguda amb els carrers transversals, per
a que recolleixin les aigües pluvials
i evitar així l'inundació de les cases
situades en el punt més baix de s'lllot, devora la platja.

local cívic de s'Illot una infermera dóna assisténcia sanitária als veïns del nucli. Insalud,
però, encara no ha implantat la citació per telèfon a l'ambulatori de Porto Cristo.

Les obres acabaran aquest mateix mes.

riament de dilluns a dissabte, ambdós dies inclosos, i de les 830 a les
930 hores, és al centre cívic per
atendre diferentes necessitats sanitàries dels ciutadans. L'infermera
dóna serveis com prendre la tensió,
posar injeccions, llevar punts, posar
benes, curar ferides i primers auxilis. Segons el president de l'associació de veïns de s'Illot, Joan Miguel, per utilitzar aquest servei no
cal presentar cap cartilla ni document. Amb això se pretén evitar
que s'illoters i estiuejants no hagin
de desplaçar-se fora de s'Illot per
disposar d'aquesta assistència sanitária més senzilla.

téncia Primària de l'Institut Nacional
de la Salut ubicat a Ciutat va informar de qué passades les festes
s'implantaria la citació prèvia per teléfon a l'ambulatori de Porto Cristo,
aquest servei encara no funciona.
Aquest setmanari es va posar novament en contacte amb el departament d'Assistència Primària, on es
va informar de qué estava en estudi
i que en plaç de temps breu es podria posar en marxa aquest servei.
L'associació de veïns Es Riuet de
s'Illot va reclamar aquest servei,
donat que ara els silloters quan requereixen assistència metge es la
veuen amb la necessitat d'anar de E.
bon matí a Porto Cristo per collir
número a l'ambulatori i haver d'esperar després fins que són atesos. 1.•,)
(

Infermera
L'associació de veïns de s'Illot ha
contractat a una infermera que diá-

Ambulatori de Porto Cristo
Malgrat que abans de les festes
de Pasqua el departament d'Assis-

CASH & CARRIES
DE ALZAMORA
¡Oferta especial
restauración y hosteleria!
IDA DIEM» EL

Calamar romana PESCANOVA, bolsa de 2 Kgs.

3801 ° ptas./Kg.

Langostino argentino PESCANOVA, est. 2 Kgs.

850'-

ptas./Kg.

Champiñones laminados MURCIANA, lata 3 Kgs.

397'-

Judias verdes muy finas MURCIANA, lata 3 Kgs.

297' , ptas./Lata

Melocotón almibar MURCIANA, lata 5 Kgs. 90/100 frutos

510 , ptas./Lata

Atún en aceite vegetal ONZA DE ORO, lata Ro-1127

490' , ptas./Lata

Espagueti doble largo GALLO, 10 Kgs.

150' , ptas./Kgs.

ptas./Lata

Caramelo liquido ROYAL, 900 cc.

356' , ptas./Und.

Catsup LOUIT, 2 Kgs.

240' , ptas./Und.

Mostaza LOUIT, 2 Kgs.

240' , ptas./Und.

AVECREM pollo, 1 Kgs.

465'-

Orégano hoja D.S., bote 400 grs.

310' , ptas./Und.

Pimienta negra molida D.S., bote 1. 000 grs.

385' , ptas./Und.

Ginebra GORDONS, 40 2 , 1 lto,

799'-

v
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SOCIEDAD ANÓNIMA
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Germanies, 123
Tel. 50 05 II

Avda. Baix des Co; 80
Tel. 55 04 32

INCA

MANACOR

ptas./Und.

ptas./Und.

Es Pinaró (Adherido)
Ctra. Cala Millor, sin
Tel. 82 17 88
PORTO CRISTO

Porto Cristo
J. Moratille

Elecciones en la A.V.V. de Porto Cristo
El próximo lunes 25 de Mayo en
primera convocatoria y martes 26
en segunda, a las 10 h., de la
noche, en el Colegio de «Ses
Comes», la A.V.V. de Porto Cristo
convoca una Asamblea General extraordinaria para elegir una Junta
Directiva tras la dimisión de la actual. A dicha asamblea quedan convocados, además de los trescientos
y pico miembros de la Asociación,
todos los vecinos empadronados en
Porto Cristo.
Hay que dar el máximo énfasis al
evento que resulta sin duda el más
importante de la vida de los porteños después de las elecciones municipales.
La A.V.V., además de organizar
fiestas locales, concursos o manifestaciones culturales y hacerse
cargo de las actuaciones que le han
sido transferidas desde el Ayuntamiento (como son el mantenimiento
del alumbrado público y de los jardines) actúa como «defensor del vecindario» ante las autoridades municipales (Delegado o Consistorio) y
vela por el cumplimiento de las promesas que se hicieron solemnemente a nuestro pueblo en vísperas
de las elecciones de Mayo pasado.
Tarea compleja que requiere habilidad política, conocimientos jurídicos y abnegada dedicación.
Por todo ello, ningún porteño
puede quedar indiferente ante la

anunciada elección que, por naturaleza, está desligada de la política
de partidos, pues releva de la política «a secas», es decir «organización de la vida ciudadana».
Se ha dicho últimamente que las

A.A.V.V. debían «despolitizarse»,
refiriéndose en particular a las de
Porto Cristo y de s'Illot. Si bien es
verdad que parece incongruente
que un Delegado del Ayuntamiento
presida la A.V.V. de su juridicción
-aunque nada impide que pertenezca a la Junta- sería una pena pres-

cindir de problemas comunitarios y
que por ello ejercen o han ejercido
cargos políticos aquí o en su tierra
de origen. Con estas características, es normal que pertenezcan o
hayan pertenecido a un partido polí-

tico, como puede ser el caso de
cualquier ciudadano que, incluso
sin tener un «carnet» con determinadas siglas, tendrá lógicamente
una afinidad con unas u otras.
No es una «despolitización» lo
que ha de buscar un deseo de independencia, tan lógico como utópico,
sinó una «pluri-politización»: lo
ideal sería que todos los que saben
de política porteña participarán del
quehacer de la A.V.V. acallando
sus opciones partidistas para dar
paso a una política consensuada de

Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS
LA ACUPUNTURA ES UNA TECNICA MUY EFICAZ
CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES
TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neurálgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,
artrosis y todo tipo de dolor.

CENTRO ACUPUNTURA
Lunes, miércoles y viernes por la tarde
Pedir hora con antelación Tel. 84 42 08
C/ Bosch, 2-A-1°

defensa de los intereses colectivos
de Porto Cristo. El éxito de tal proceder demostraría que, a nivel de
barrio -como de municipio- interesa
más una gestión honesta y eficaz
que un empeño en discrepar «por
vicio». Todo el mundo está de
acuerdo en programas tan similares
que, en Mayo 91, bastaba con cambiar las siglas firmantes al pie de
las promesas referentes a Porto
Cristo. Y recuerdo esta propuesta
de Joan «Tauleta» en la reunión
preelectoral de la Casa del Mar,
que ilustra lo que precede: «Todos
los que estamos aquí reunidos -dijo
casi textualmente- representando
ocho opciones políticas distintas,
deberíamos reunirnos periódicamente para llevar a cabo el programa común que presentamos hoy a
la consideración de los porteños.
Claro que «del dicho al hecho...» y
hay que ver lo maravilloso que resulta el «canto de sirena» de los
candidatos cuando solicitan el voto
de los electores.
¡Portocristeños! de nacimiento o
de adopción, que tan numerosos
habéis «pasado» en Mayo 91, no
desperdiciéis esta ocasión de dotarnos de un órgano consultivo y defensor que podría ser un esbozo,
una premonición, un ensayo de un
eventual consistorio autonómico de
Porto Cristo.

Sant Llorenç

Plenari senzill el de dijous passat
El dijous de la setmana passada
es celebrá el plenari ordinari del
mes de maig, amb un orde del dia
molt curt, tant sols quatre punts,
sense que cap d'ells fos molt important, sinó com es sol dir de trámit.
Tal vegada el que més sobresortia
fou el compte de tresoreria referent
al quart trimestre del 91, i que va
esser aprovat tal i així com fou presentat per l'equip de govern. Els altres punts a tractar ho foren sense
que cap d'ells fos motiu de debat.
El que si motivá que el plenari sortís un poc del to adormisat foren les
dues mocions d'irgéncia presentades pels regidors Antoni Sansó i Jerónia Mesquida.
La moció presentada pel regidor
del PSM, feia referencia a la
pol.lémica suscitada a rel de l'inci-

dent ocurrit a l'anterior plenari, en el
que el marit de la senyora Mesquida sol.licitá al representant del PSM
la devolució d'una peça de cerámica que l'hi havia regalat a títol personal, fa un poc més de dos anys.
S'aprová l'urgencia de la moció,
que expresa l'intenció d'Antoni
Sansó de depositar la cerámica en
qüestió, en el Museu Arqueológic
Municipal, ja que segons ell manifestá «som incapaç de tenir a ca
meya una cerámica rebuda d'una
amistat avui inexistent». Insistí amb
el fet de que la pega no havia estat
reclamada en cap ocasió, fins el
present, en que mai no hagués
estat vista a cap dependencia de
l'Ajuntament.
La segona moció fou presentada
per la regidora Mesquida i feia refe-

renda a la substitució del 10% de
l'aprofitament mig del polígon 36-A,
per la realització de les obres d'ampliació i reforma de la plaça Nova i
l'adquisició d'una casa ubicada en
el carrer Major.
No fou aprovada l'urgencia d'aquesta moció, si bé s'hagué de fer
una segona votació, ja que a la primera foren cinc els vots a favor i
cins en quatre i una abstenció.
A la segona votació el vot negatiu
de n'Antoni Sansó evitá que el batle
fes us del vot de qualitat. En que no
es debatís el contingut de la proposta, el batle manifestá que els
dubtes que es plantejaven ja quedaren resolts en el plenari extraordinari del 24-4-92 i que estaven lo suficient assesorats per els tecnics
municipals.
F.G.

Conveni Urbanístic del Polígon 36-A
Degut a la desgrácia que passá
l'any 89 amb l'enderrocament d'una
casa devora la plaga Nova, de Sant
Llorenç, l'Ajuntament es plantejá la
possibilitat de fer-ne una ampliació i
en consecuencia millorar la part ja
existent. Aquest tema quedá una
mica ajornat, degut al litigi entre els
propietaris dels solars objecte de
l'ampliació i la companyia d'assegurances.
Durant aquesta legislatura es
torná posar fil a l'agulla i es varen
presentar un parell d'avant projectes que oscilaven entre els 35 i 45
milions de pessetes. Donada l'insuficiencia económica de l'Ajuntament
i l'impossibilitat d'aconseguir subvencions per les obres remodelació
11 de la plaça, aquest motiu feu que
l'equip de govern cercás una font
e
de finançament i així fou com s'a% conseguir mitjançant el 10% de Paco
prof ita me nt mitjá del polígon 36-A,

situat a la zona costera.
Aquest conveni recolleix la proposta de substitució de l'aprofitament mitjá del polígon 36-A, que és
de l'ordre del 10% acordant que la
substitució será una indemnització
económica, tal i així com preveu la
Llei del Sól i el Reglament de Gestió Urbanística.
Els terrenys que havien d'esser
cedits a l'Ajuntament es valoraren
en la quantitat de 52.985.000 pessetes, un cop deduits els costs de
l'execució dels vials i els costs d'urbanització que pertocassin a les arques municipals.
Això fa que la indemnització económica del cincuanta dos milions,
es substituesqui per l'entrega a l'Ajuntament de l'inmoble del carrer
Major, número 7, i a la realització
de les obres de l'ampliació de la
plaça Nova. L'inmoble citat s'ha va-

lorat en la quantitat de 14 milions i
les obres que s'han de fer en poc
més de 38 milions, incluides les
despeses generals, Iva i altres.
D'aquesta forma, i segons fonts
municipals, l'Ajuntament no executará els vials generals i tampoc s'hi
li atribuirá cap cost d'urbanització,
cosa aquesta que també s'ha de
sumar a la quantitat de 52.800.000
pessetes.
En el supósit que no es pogués
du a terme l'oferiment esmentat i
s'hagués de fer la compensació
económica en metál.lic, la valoració
seria la més amunt esmentada.
Pel que fa als aparcaments que
es facin en el subsól dels solars de
l'ampliació seran realitzats pel la
Junta de Compensació del Polígon i
no afectará el pressupost aprovat
per el resta de l'obra.
F.G.

Son Macià
Miguel Nicolau

Pare Domingo Andreu, rector de Son Macià

«Una vegada que l'Església es pugui financiar
será més lliure»
56 anys, apariéncia senyorial,
cordial, honest com ningú, antic
en el bon sentit de la paraula.
Anem a conèixer-lo.
-Bé, per començar, com es
troba a Son Macià?
-Molt bé. Sempre m'ha agradat
una parròquia de poble perquè crec
que és un treball pastoral més familiar. Tothom es coneix, i per altra
part estant a un col.legi gran com
és Felanitx no poria atendre tota la
parróquia.
-Quants anys fa que va arribar?
-Ben prest, a la tardor en farà
cinc.
-Ha tengut qualque problemet?
-No, pot ser qualcún de diari, cotidi á.
-Com veu això de que el Govern Ilevi ses pagues i l'església
s'hagi de sostenir mitjançant els
seus creients?
-En principi crec que és una cosa
que es vou venir, si una vegada
l'església es pot sostenir mitjançant
es creients, Ilavors será més lliure.
Una prova es la diocesis de Barcelona que pràcticament ho ha aconseguit. Els catalans amb això demostren que es pot fer.
-Bé, el Saló ha quedat molt bé,
deu estar a disposició de tot el
poble?
-Sí, completament. A més es
poble no té una sala a punt per fer
reunions, obres de teatre, concerts,
tot tipus d'obres culturals. Normalment l'església ofereix tot el que té.
-Veu un canvi de pensament de
cara a vosaltres, és a dir l'idea
antiga o moderna de capellá?
-Amb això crec que encara tenim
bastant a fer. No estau massa mentalitzats. Sa gent pensa que l'església és rica, potser que uns sectors
ho siguin. Hi ha parts de l'església
que només tenen lo necessari. Son

Macià és un clar exemple.

-Estaria d'acord a que els capellans es poguessin casar?
-Això ja no és cosa meya. Hi ha
les normes marcades. Opinar va de
més.
-Per acabar, teniu el Saló
pagat?
-Ses obres s'han fet amb un
préstec de l'església diocesana,
amb comptes de tornar aquests doblers lo antes possible. Mentres no
es tornin haurem de fer un petit interés.
M'agradaria que sa gent ho tengui en compte. Tot está transparent. A principi d'any es varen donar
els comptes de tot lo que s'ha gastat.
-Digui nom de:
Pel.lícula: Jesucrist Superstar.
Cantant: Tomeu Penya
Actor: Guillem Mascaró
Actriu: Bel Vaquer
Escriptor: J.L. Martín Descalzo.
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Estas son nuestras ofertas de la pr.„,
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa City (varios)
Opel Corso 7ity (varios)
Seat Marbella (varios)
Peugeot 205 Diesel
Volkswagen Polo G.T.
Ford Escort 1.3
Landa HF 4wD
Fiat Tipo 16v AA., ABS
Renault 21 TXE 2.0
Ford Fiesta (varios) 450.000'

vil

PM-AT
PM-AZ
PM-AT
PM-AK
PM-AX
PM-AC
PM-AT
PM-BB
PM-AK
PM-AT
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CORMOTOR, S. A.
nra. Palma Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
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La inauguració será aquest divendres a les 7'30 de l' horabaixa

La pintura de Joana Sureda a Sa Banca March

(M. Ferrer) Aquest mateix divendres tindrá lloc la inauguració de
l'exposició de la pintora local, Joana
Sureda Trujillo, que presentará un
recull de les seves pintures més re-

cents.
A partir d'aquest divendres es
podrá visitar aquesta mostra de l'obra de la pintora manacorina sobre
el tema que més l'atreu: les flors.
La bellesa estética que té una flor
queda totalment reflectida a cada
de les seves obres plenes de colors
vius que mostren quasi al natural la
forma dels rams de flors.
Aquesta exposició romandrá
oberta fins el dia 4 de juny i es
podrá visitar diàriament de les 7 a
les 9 del vespre.

Del dia 22 d'aquest mes fins el 4 de juny es podrá visitar l'exposició de la pintora
Joana Sureda Trujillo.

Exposa del 23 de maig al 7 de juny a «La Caixa».

La pintura més actual de Francesca Garcies
(M. Ferrer) La pintora Francesca
Garcies Clar, natural de Llucmajor,
presentará un recull de la seva obra
pictórica més actual a la Sala d'Exposicions de «La Caixa» a partir del
dia 23 de maig i fins el dia 7 del
mes de juny.
Des de l'any 1989 que va realitzar la seva primera exposició amb
una col.lectiva de dibuixos a l'Escola d'Arts i Oficis de Palma i a la
Sala de Cultura d'Inca, ha obtingut
distints premis per la seva obra com
el Premi de dibuix de l'Associació
1.3) Hotelera de Cala Figuera i Cala
Santanyí a l'any 1990, i també ha
estat seleccionada pel XII Concurs
Internacional de Pintura Vila de Bin issalem.
.

Les pintures més recents de Francesca
Garcies es podran visitar a «La Caixa»
a partir del dia 23 d'aquest mes.

Francesca Garcies no és la primera vegada que exposa a Manacor ja que l'any passat va mostrar la
seva obra també a la Sala d'Exposicions de «La Caixa»; en aquest any
va obtenir el premi de dibuix Josep
Costa «Picarol» de Santanyí. Resaltar que la inauguració d'aquesta
segona exposició de Francesca
Garcies a «La Caixa» tindrà lloc a
les 19.30 h. del proper dissabte.

lía estat anomenada escriptora de la Institució de les Lletres Catalanes

«Escriure i viure» tema de la conferència de
Ma Antònia Oliver
(M. Ferrer) L'escriptora manacorina des de molts d'anys afincada a
Barcelona, ha estat anomenada escriptora del mes de maig de la Institució de les Lletres Catalanes de la
Generalitat de Catalunya; per tal
s'ha editat un petit llibre baix el títol
genèric de «Les lletres» en el qual
l'escriptora explica en un article titulat qui sóc i per qué escric exactament aquestes dues preguntes.
També destaquen a aquest Suplement de Crónica d'Ensenyament un
article de Montserrat Casals sobre
l'escriptora manacorina, el que ha
dit la crítica de la seva obra, una bibliografia i per acabar un fragment
de la novel.la «Crineres de foc».

Aquest divendres conferéncla
de Ma Antònia Oliver a Ses
Aules
Aquest mateix divendres, dia 22

de maig a les Aules de Cultura Popular es durà a terme aquesta interessant conferència de l'escriptora
del mes de maig de la Institució de
les Lletres Catalanes, M• Antònia
Oliver que tractarà el tema «Escriure i viure». L'acte está previst que
comenci a partir de les vuit el vespre.
Després del reconeixement que
ha obtingut M Antònia Oliver a Catalunya essent anomenada escrip- guda, ens toca als manacorins re- tota la seva vida a escriure sobre
tora del mes de maig, cosa que ha coneixer la tasca duita a terme per distints temes molt importants per
aquesta manacorina que ha dedicat
fet que la seva obra sia més coneella.

GIARC IE S CLAR
1:11131_111[X0 S I FIINTI_JR,E S
INAUGURACIÓ: 23 de maig de 1992, a les 19'30 11.
EXPOSICIÓ: del 23 de maig al 7 de juny
HORARI: Dilluns a divendres: de 18 a 21 hs.
Dissabtes i diumenges: d'11 a 13 hs. i de 18 a 21 hs.
SALA D'EXPOSICIONS DE «LA CAIXA»
C I Amargura, 10-1r. MANACOR

S' inaugurará amb exposició de Pere Bennassar

Galeria M. A. Perelló un nou centre d'art a Manacor
La Galeria d'Art situada al carrer de l'Estrella,
torna obrir les seves portes al públic després
d'una temporada, amb una nova direcció, Ms Antó-

nia Perelló; comença una nova etapa per una galeria que compta amb uns gran espais per poder exposar les obres de distints artistes.

Aquest divendres tindrà lloc la
inauguració de l'exposició del pintor
felanitxer, Pere Bennassar que
també servirá per inaugurar la Galeria d'Art M. A. Perrelló, que des
d'aquest dia será un nou centre
d'art per a Manacor.
La inauguració d'una Galeria
d'Art constitueix sempre una bona
notícia per a qualsevol poble i ciutat
ja que aquestes contribueixen no
sols a la difusió de l'art sinó que
també serveixen per donar a conèixer les obres de nous artístes que
comencen dins aquest complicat i
difícil món de la pintura i de les beles arts.

La Galeria romandrá oberta
diàriament de les 17 a les 21h
Aquesta nova Galeria romandrà
oberta diàriament de les 17 a les
21h. incluint també els dissabtes i
els diumenges. Tota la gent interessada amb les distintes exposicions
que a partir d'aquest mes estaran a
la Galeria M.A. Perelló podran visitar tant la planta baixa com el primer i segon pis de la mateixa que
es troben destinades a la mostra de
les pintures, escultures, etc que es
realitzaran al llarg de cada mes.

Del 22 de malg al 30 de juny
exposIcló de Pere Bennassar
El pintor, Pere Bennassar obrirà
aquesta Galeria amb una exposició
de la seva obra més recent aquest
divendres, la qual romandrá oberta
fins al dia 30 del proper mes de
juny. Bennassar que va realitzar la
seva primera exposició a l'any 1984
a Sa Nostra» de Felanitx ha fet
distintes exposicions a rel del nostre país i de l'estranger, per exemple a l'any 1988 va exposar a Los
Angeles (USA) i també a Madrid i
13 Sant Sebastià. Per altra banda ha
obtingut el Premi Ciutat de Palma
en dues ocasions als anys 1982 i
,,

Del 22 de Maig al 30 de Juny de 1992
Carrer de S'Estrella, 12 Manacor

La Galeria s'inaugurará amb l'exposició de/pintor felanitxer, Pere Bennassar.

1986 i ha pres part a a les edicions
de ARCO 88' i 90'.
A més de l'exposició de Pere
Bennassar, a la planta baixa i primer pis de la Galeria, es presentará
una exposició col.lectiva de pintors
de reconegut prestigi- Xam, Joan
Sastre, Pomar,etc- que ocupará la

segona planta de la mateixa.
Per altra banda, una altra de les
tasques que durà a terme la Galeria
M.A. Perelló será la venda per encàrrec de l'Obra Gráfica de distints
pintors tant de les illes com internacionals.

LA Magdalena Ferrer.

La seva actuació es retransmetrà en directe pel Canal 33

TOTS SANTS
Grup punter del concert
«Tirant de rock»
Parlar del programa que ha previst el grup manacorí «Tots Sants» pel propers mesos d'estiu és
sens dubte, aficar-se a un món en el que conten
les hores, els minuts i els segons. Aquets joves
seran avui grup punter del gran concert previst al
Velòdrom Municipal de Palma conegut per «Tirant
de rock» i durant el mes d'agost seran teloners a
unes vint actuacions del grup «Sangtraït» per les

El Velòdrom Municipal de Palma
será escenari avui vespre d'una
gran festa que començarà damunt
les nou del vespre amb una prolongació de sis hores. En aquest gran
concert al qual se l'anomena «Tirant de Rock» hi prendran part un
total de sis grups -catalans i mallorquins- destacant l'actuació del grup
manacorí «Tots Sants» qui assisteix com a grup punter mallorquí. El
seixanta minuts que aproximadement desvalidaran el públic de l'illa
podrá seguir-se en directe pel
Canal 33.
Realitzar una presentació del
grup manacorí «Tots Sants» compost per Xavier amb la veu, Jaume
a la guitarra, Alex al baix, Marcos a
la bateria i Aurelio a la guiterra, ens
quedariem a hores d'ara una mica
enraderits. Quasi tothom, per no dir

terres catalanes. Així mateix cal fer menció que
dintre d'unes tres setmanes sortirà al carrer el nou
LP gravat a una discográfica amb la que han fitxat
per cinc anys, que els promociona amb Centre Its i
que es diu PICAP. Cal dir també que han previst
una actuació a Manacor per les Fires i Festes i una
altra a Sant Joan.

tots, coneix perfectament la música
que aquets joves componen i que
començaren amb el nom de «Se
Buska» passant per «Ca de bou» i
acabant amb el que actualment realitzen les seves presentacions i que
tan d'èxit els ha proporcionat. Indudablent el nom de «Tots Sants» resulta familiar pels bons aficionats a
la música roquera. «Afarret a sa
barra», «Sexe orcisme», «Mort»,
«Vicio», «Sin compasión» i «Leyenda Negra» són alguns dels temes
que omplen la seva apretada agenda que comencen avui divendres i
que es prolonga fins a finals d'estiu
després d'una intensa gira per les
terres catalanes.

«Tirant de rock»
Vetllades com la que s'espera

avui vespre a Ciutat difícilment es
tornaran a repetir. Al llarg de sis
hores es prolongará el concert «Tirant de rock» que té com grup punter mallorquí els manacorins «Tots
Sants», teloners de les gales que
oferirà el grup «Sangtraït» per terres catalanes durant tot el mes d'agost. Amb ells actuaran també en
aquestes sis hores ininterrompudes
de rock, «Eléctrica Dharma», «La
Fosca», «Bards», «Kitsch» i «Tancat per Defunció». A més, els seixanta minuts que es preveu que
duri l'actuació dels manacorins, es
retransmetrà pel Canal 33 en directe, damunt les dotze del vespre,
després d'unes breus presentacions dels restants assistents a
aquesta gran festa, primera que
s'organitza a l'illa.

Programa
Després de l'actuació d'avui vespre el grup «Tots Sants» participará
en el gran concert que es durà a
terme a Manacor per les fires i festes de Primavera. Aquesta trobada
será el proper dia 5 de juny a la
plaça Ramon Llull a partir de les
2145 hores juntament amb els
grups «Corazón», «Pa Torrat»,
«Trance», «Els Ocults», «Set i mig»
i «Rotsdai». El dia 20 de juny actuaran a Sant Joan i finalment a l'agost
es desplaçaran a Catalunya, on
realitzaran una gran gira composta
d'unes vint actuacions com a teloners del grup »Sangtraït».

M• Antònia Llodrá
Fotos: «Xesc»
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S'ARENAL

DEL 23 AL 31
MAYO DE 1992

CHARCUTERIA

*Jamón cocido extra PALMA
*Mortadela italiana
o con aceitunas PALMA
*Queso DON CAMILO (manchego)

P. Oferta
Pts./kgs.
795
365
695

ALIMENTACIÓN
P. Oferta
*Crema de cacao VIVO 200 grs.
(1 y 2 sab.)
*Tomate triturado VIVO 1 kg.
*Pastas alimenticias VIVO (500 grs.)
*Berberechos VIVO 300 grs. 154/176
*Aceitunas rellenas ROSSELLÓ 450 grs.
*Chocolate Milka de SUCHARD 100 grs.

96
62
70
245
79
69

P. Oferta
69
168
152
692
145
81
86
129
70

VINOS Y LICORES
*Vino tinto VIVO brick 11.
*Whisky CABALLO BLANCO 700 cc.
*Zumos KAS FRUIT 1000 cc.
(sabores surtidos)

*Pechuga de pollo
*Estofado de ternera
*Lechona

P. Oferta
Pts./Kg.
795
750
575

FRUTERIA/VERDURERIA

DROGUERIA
*Bolsas de basura VIVO (25 servicios)
*Limpiahogar VIVO 2 1.
*Champú suave VIVO 900 cc.
*Pañal elástico VIVO T/Gde. 30 unid.
*Suavizante VIVO 2 1.
*Lejía blanca VIVO 2 1.
*Compresa adherente VIVO 20 unid.
*Higiénico COLHOGAR cuadruplo
(colores y decorado)
*Servilletas MARPEL 100 unid. 30x30

CARNICERIA

P. Oferta
84
995
119

En supermercado GIGANTE SA COMA disponemos de una Galería Comercial compuesta por:
-BOUTIQUE DE PIEL

-SALON DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
-CAJERO AUTOMATICO
NIENU: 695 PTS.
-CAFETERÍA

¡OFERTA ESPECIAL FIN DE SEMANA!
*Lechugas

P. Oferta
19

ELECTRODOMESTICOS
P. Oferta
*Lavadora BALAY Mod. 8141 36.900
Superautomática, antiarrugas (tecla),
protección apertura, carga 5 kgs., 5 años garantía.

PESCADERIA
P. Oferta
Pts./kg.
*Rodaja salmón fresco
1.250
*Sepia limpia fresca
750
¡GRAN SURTIDO EN PESCADO FRESCO!

SERVICIO EN EXTERIOR:
-LAVA-AUTOS

-PARKING
-AUTOSERVICIO

Exposa les seves obres, a partir d'avui a S'Agrícola

Joan Lluís Fuster: una pintura fantasiosa i
divertida
Joan Lluís Fuster exposa, a partir d'avui vespre
una serie !larga d'obres que tenen totes elles un
denominador comú, que ell domina «Lo nostro»;
una divertida mescla de pintura i refranys i dites

-Qué vol dir «lo nostro»?
-He titulat aquesta serie de pintures «lo nostro» perqué cada quadre
está basat en una dita o un refrany
mallorquí, molt nostres, dels que
s'estan perdent.
-Qué pretens amb aquesta
serie?
-El més important que cerc és la
rialla, que la gent s'ho passi bé, al
mateix temps que jo m'estic divertint.
-Té alguna cosa de reivindicació «lo nostro»?
-Potser, però no és l'objectiu principal; en tot cas ha vengut de retruc. Jo som un home cómic, que
sempre intent fer o provocar una
rialla i passar-s'ho bé als altres. Per
jo això és el més important.
-Com començares a pintar
aquesta serie?
-Com si d'un joc se tractás, fent
bromes. Tant és així que no m'agrada ni vender els quadres, perqué pens que després de que jo
hagui passat tant de gust el més
hermós és compartir-ho.
-I fa estona que pintes?
-De tota la vida; som autodidacta
i sempre he treballat l'art a la meya
manera; però en realitat aquesta és
la primera exposició que faig, tret
d'una que vaig fer fa un temps i que
un senyor va adquirir tots els quadres, que estan penjats al Palau
d'Ayamans.
-Com definiries el que estas
fent?
-No ho sé; és una pintura decora-

mallorquines, sense gaire més pretensions
-segons afirma- que insinuar un somriure a l'espectador i passar-s'ho bé. El que passa és que ho
fa d'una manera molt digna.

tiva, divertida... però són les persones que la vegin es que l'han de
definir. El que puc dir és que la gent
que la veu se diverteix.
-T'interessa la pintura actual?
-Sí, sí, m'agrada molt tota la pintura. Com espectador, admir molt la
imaginació. La veritat és que quan
les coses se poden retratar tan bé
amb fotografia, el pintor ha de
donar una passa més. No basta
pintar la realitat i s'ha d'oblidar una
mica els diners.
-Veig que dónes una gran importancia als colors...
-M'agraden els colors molt vius.
La realitat és que faig poques mescles, perquè trob que cada color té

en si mateix el seu valor i la seva
força. El color té bellesa en sí mateix. N'hi havia un que deia que el
café amb Ilet dóna mal gust al café i
a la Ilet. Certes mescles fan el mateix.

-Quina técnica sols utilitzar?
-Els «gouax» i m'és suficient per
retratar aquest món meu, un tant infantil i fantasiós.
Joan Lluís Fuster, un home
que pinta quadres que es titulen
així: Tros d'ase, talla claus,
dóna barram... i fins a cinquanta
títols tots relacionats amb el refranyer «més nostro».
Toni Tugores
Foto: Toni Blau

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.

• Sea Ray 210 Monaco (1)(260 HP)
• Glastron Aventura 214 (1x225 HP)
• Glastron Aventura 214 (2x150 HP)
*Baja 250 (1x330 HP)
• Cris &ab 31 (2x400 HP)
• Glastron (oral 800 (2x200 HP)
• Glastron Coral 800 (2x130 HP Diesel)
• Cigarrette 27 (1x400 HP)
• Pachanga 22 (1x330 HP)
• WellCraft 210 (1x260 HP)
• Sea Ray 310 (2x340 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)

Presentació dels llibres El
Turó i Tiá de sa Real
Dilluns passat varen
ser presentats a Palma, a
la Sala d'actes de Sa
Nostra (patrocinadora)
els nous cinc llibres editats dins les col.leccions
«El Turó- do poesia i
«Tiá de sa Real».
L'acte fou presidit per
Cristòfol Pastor, Delegat
Municipal de Cultura del
nostre Ajuntament, ja
que, encara que la
col.lecció sigui subvencionada per Sa Nostra,
no deixa de ser manacorina.
Se va parlar del nou
format, dissenyat per
n'Andreu Mira, manacorí,
i de la projecció de «El
Turó» que a partir d'ara

publicará poesia oberta a
tota casta d'autors. Això
sí, no será només una
col.lecció de Manacor pel
seu plantejament, ans
també els manacorins
tendran prioritat per a
poder-hi publicar.

-E,eave-ta-cla. a.

L'HORTA
TEATRE

A més de la presentació d'En Miguel Angel
Riera, varen parlar els
autors dels respectius llibres, menys n'Hilari de
Cra que no hi va poder
assistir per culpa d'un
inoportú còlic nefrític.
Per cert que n'Hilari té
previst una presentació a
Manacor, possiblement a
«El rei de Tonga», dels
seus poemes.

A la Sala d'Exposicions Amiga de Banca March

Conferència de Pere
Fullana Puigserver
(M. Ferrer) Aquest diumenge vespre, coincidint
amb la celebració de les
festes de Sant Domingo
del Convent, es donará
una conferència a la
Banca March (C/ Pare
Andrés Fernández). El
tema de la conferència
será el claustre i convent
de Manacor amb el títol
«EL CLAUSTRE DEL
CONVENT DE SANT VICENÇ FERRER: DE L'ANACRONISME A LA REIVINDICACIÓ».
El conferenciant Pere
Fullana, és una de les
persones més indicades
per parlar d'aquest tema.
És Doctorat en histeria de
la UIB, licenciat en història eclesiástica per la Universitat Gregoriana de
Roma. El Doctor Fullana
ha publicat diferents libres i un gran nombre
d'adietes sobre la histeria
de la església contempo-

ránea de Mallorca. És
membre fundador de la
Societat d'Estudis d'Historia Eclesiástica de les
Illes Balears. Actualment
les seves investigacions
es centren en la història
social de l'església i el
franciscanisme.
L'any passat va guanyar el Premi Fundació
Congrés de la Cultura
Catalana. Es director de
la Gran enciclopedia de
Mallorca i fa poc temps
ha publicat el llibre «Els
Claustres de Mallorca».
El conferenciant va néixer a Algaida fa poc més
de trenta anys. Pels seus
coneixements i el seu dinamisme promet esser
una conferència molt
bona. Ha estat organitzada per La Coordinadoraamb la col.laboració del
GB, AAVV. del Conventi
Banca March.

Dilluns, 1 de Juny a les 21'30 h.
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
VENDA ANTICIPADA AL TEATRE I PER TELÈFON (55 45 49)
COL.LABORA

TRANSMED1TERRANEA

DON JUAN DE LOS INFIERNOS
Local de proyección: Goya Cinema (jueves a las 19'30 h. y 2130
h.)
De Gonzalo Suárez, con Mario
Pardo, Fernando Guillen y Charo
López.
Mientras se extinguen los últimos
dias del imperio español y el Rey
Felipe II agoniza, a la sombra del
esplendor perdido, un hombre desafiando los designios divinos y la
justicia humana, convierte sus pasiones en destino y en ley su voluntad. Su fama es tan grande como
su orgullo. Su condena eterna. Su
nombre, una leyenda: Don Juan.
A destacar la soberbia interpretación del actor Fernando Guillen, por
la cual recibió el Goya de este año
a la mejor interpretación masculina.
Género: Literario, Fantástico - Valoración Artística: 7 - Valoración Comercial: 6.
VACAS
Local de proyección: Goya Cinema (viernes a las 1930 y 21'30 h.)
De Julio Medem, con Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent y
Txema Blasco.
«Vacas» cuenta las relaciones de
rivalidad y pasión entre las familias
de dos caserios vascos, los Irigibel
y los Mensiluze, a lo largo de tres
generaciones. El escenario es un
pequeño valle guipúzcoano en la
que la proximidad de los dos caseríos, apenas separados por una
pendiente y un bosque, hace posible el estallido de la violencia y la
locura ante la mirada vacía de las
vacas.
Género: Drama - Valoración Artística: 6 - Valoración Comercial: 5
EL DIA QUE NACÍ YO
Local de proyección: Goya Cinema (sábado a las 1730, 1930 y
21'30 h.)
De Pedro Olea, con Isabel Pantoja, Arturo Fernández, Joaquim de
Almedia, Amparo Rivelles, Miguel
Rellan y German Cobos.
Juana Medina es gitana, vende
pescado y además, le gusta cantar.
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Vive sola con su hermano Pepe
que fabrica pajaritos de madera y
tiene arrebatos místicos. Corre el
año 1947 y Miguel Asenjo, profesor
de filología desterrado en Cádiz
quiere entablar amistad para que le
ayude en la preparación de un diccionario caló-español. El profesor
Asenjo está realquilado en casa de
María Teresa Murillo dama de cierta edad, que ha tenido amantes y riqueza.
Última película protagonizada por
la tonadillera Isabel Pantoja, bajo la
dirección de Pedro Olea y con
guión de Jaime de Armiñan. ¿Se
acuerdan ustedes de «Morena
Clara» con Imperio Argentina y posteriormente la segunda versión con
Lola Flores. Pues, por ahí van los
tiros.
Género: Comedia floklórica - Valoración Artística: 6 - Valoración Comercial: 6
EL REY PASMADO
Local de proyección: Goya Cinema (domingo a las 1730, 19'30 y
2130 h.)
De Imanol Urribe, con Gabino
Diego, María Barranco, Joaquim de
Almedia, Juan Diego, Fernando

Gómez.
En un tono de ironía se narra
esta historia de un joven Rey de
España que, a pesar de ser el amo
y señor del más poderoso imperio
de la tierra, no es capaz de dominar
a su propia corte, que se opone a
su pretendido deseo de ver desnuda a la reina.
«El Rey pasmado» de Imano'
Uribe, ha sido la gran triunfadora de
los «Goyas» de este año.
Género: Histórico - Valoración Artítica: 7- Valoración Comercial: 7
DALI
Local de proyección: Goya Cinema (lunes a las 1930 y 21'30 h.)
De Antoni Ribas, con Lorenzo
Quinn y Sarah Douglas.
Nueva York 1940, Dalí y su mujer
Gala, llegan a EE.UU. Dalí todavía
es un desconocido en América pero
tiene planes ambiciosos, y no pretende permanecer en el anonimato
por mucho tiempo. Un periodista
del «Time», Tom Maloney les entrevista a través de esta interviu, Dalí
le cuenta su extraordinaria vida,
desde los nueve años de edad.
Género: Biográfica - Valoración Artística: 6 - Valoración Comercial: 5
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UNIDADES LIMITADAS
SOLO HASTA EL 31 DE MAYO

1

PARA UN MUNDO EXIGENTE
AIRE ACONDICIONADO
DE SERIE.

En SEAT celebramos el primer año de
éxitos del TOLEDO con un lanzamiento
muy especial : el nuevo TOLEDO serie
ANIVERSARIO.
Un año de triunfos para poner a su
alcance el coche del que ya disfrutan
miles de europeos. El automóvil más
vendido de su categoría en España. Con
más de 100.000 unidades producidas y
60.000 exportadas. Todo un éxito.
SEAT Patrocinador

UNA SERIE LIMITADA. CON EL
MAXIMO DE EQUIPAMIENTO.
La nueva serie ANIVERSARIO le ofrece
aire acondicionado de serie (según
versiones) o su equivalente en descuento.
En la amplia gama TOLEDO encontrará
los últimos avances tecnológicos en
prestaciones. seguridad y confort. Todo
con el más amplio equipamiento:
dirección asistida, ABS electrónico Mark
IV, cierre centralizado en cuatro puertas y
maletero, elevalunas eléctrico, techo
deslizante, ordenador de a bordo...
Un concepto de automóvil que se crece
con la funcionalidad de su portón trasero
integrado, su amplio maletero -el mayor de
su clase- y su completa instrumentación
de avanzado diseño ergonómico.

Un automóvil que ha hecho realidad,
por primera vez en su categoría, la idea
de una berlina deportiva. Donde las más
altas prestaciones se aunan con el más
amplio espacio. Sin renunciar a nada.

CELEBRE EL PRIMER AÑO DE EXITO:
OTRAS CONDICIONES MUY
ESPECIALES EN SU CONCESIONARIO.

EQUIPAMIENTO DE SERIE DEL TOLEDO GT 16 V MOTOR DE INVECCION ELECTRONICA ABS ELECTRONICO MARA IV DIRECCION

fy Coche Oficial

ASISTIDA ELEVALUNAS ELECTRICO EN LAS CUATRO PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO EN LAS CUATRO PUERTAS E MALETERO

Barcelona '92

ORDENADOR DE ABORDO IMEO, SPOILER SOBRE PORTON TRASERO COLOR CARROCERIA ASIENTOS ANTERIORES Y POSTERIORES
DEPORTIVOS r El DEL CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA ASIENTO POSTERIOR PARTIDO REPOSACABEZAS ANTERIORES
REGULABLES EN ALTURA E NCLINACiON RETROVISORES EXTERIORES TERMICOS D E LECTRICOS COLOR CARROCERM FAROS

CA I
LA AMBICION DE SUPERARSE

ANTINIEBLA LLANTAS DE ALEACION 6J .15 . NEUMATICOS 19S SO R 15

Infórmese en:

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

A S'HORA DE SA VERITAT

Per Felip Barba

Acaba la Higa
1991-92

Diumenge que ve, el Manacor
acaba la Lliga 91-92, que va començar l'1 de Setembre de l'any passat.
Una Lliga que en principi pareixia difícil, ja que l'anterior temporada
s'havia descendit de Segona B i els
ànims estaven un poc baixos i al darrer partit dins Son Roca, el Manacor si guanya o perd, acabará a la
segona posició. De totes maneres
sigui quin sigui el resultat, el Manacor des de ja fa molta d'estona, está
classificat per disputar el .'Play-Off»
d'ascens a Segona Divisió B, que
començarà el pròxim dia 31 de
Maig.
Crec que ara és hora de fer un
resum d'aquesta Lliga i després ja
parlarem del «Play-off». El resum
del Manacor 91-92, pens que és totalment favorable en tots els sentits,
tan esportivament com a nivell directiu. Des del començament es va fer
feina amb serietat, més o menys es
varen fitxar els jugadors que es pretenia, s'ha donat entrada a la plantilla a jugadors joves i també a qualque juvenil. O sigui, tots han tengut
les seves oportunitats, uns els han
sabut aprofitar i altres no, o millor
dit, no han estat encertats, encara
que globalment tots han cumplit i
han fet de la plantilla roigiblanca una
auténtica pinya, que han fet que
amb la seva motivació, lluita i pundonor hagin duit el Manacor a esser
un dels galls d'aquesta difícil Tercera Divisió Balear, que aquesta temporada ha estat molt difícil, on hi ha
hagut competitivitat i el Manacor ha

estat sempre als llocs de dalt.
Pens que tot això és fácil de resumir, però és difícil de dur a terme.
Pens que la tasca esportiva i física
duita per Miguel Jaume, Biel Fullana, Lluís Rodríguez, Jaume Parera 1 Miguel Estrany, juntament amb
tota la plantilla ha estat realment important, s'ha sofrit en els moments
difícils i s'ha fet festa quan les victòries ho permetien, o sia el mateix
que fa una família unida, que és en
realitat el que ha estat aquesta temporada 91-92 el C.D. Manacor, juntament amb la Directiva, que en tot
moment ha estat al costat d'ells,
amb les derrotes, victòries, tristeses
i alegries. El que han fet que el Manacor comenci a consolidar-se com
a Club i es tengui una continuïtat,
cosa que consider important.

Ara només manca que els aficionats es tornin volcar de cap al seu
equip, que es facin socis, que vagin
els diumenges a Na Capellera i així
poder presenciar que el C.D. Manacor, format quasi tot per manacorins
suen la camiseta roigiblanca i aconsegueixen fer un Manacor més sòlid i
més manacorí.

Ara al «Play-Off», el Manacor representará el nostre poble a diverses ciutats de la Península, per tant
tots ens n'hem d'adonar de la importància que té el C.D. Manacor i reconéixer la gran tasca que s'ha fet
aquesta Temporada 91-92 i recolzar
la que es planifica per la próxima
temporada.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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Tres gols com a tres sols, els que
marcaren els «Jimmy boys», al potent Eivissa. Amb aquesta victòria
els roigiblancs tornaren fer vibrar la
seva afició.

L'equip d'en «Tal i Tal» va tornar
perdre fora. Ara ja jugará la Lligueta
d'Ascens. No estará més acostumat
a perdre que a guanyar. Com acabará aquest invent. Prest ho sabrem.

També vibraren, En «Núñez»
Parín i els seu vocals, inclòs l'Amo.
No hi havia per menys. Els jugadors
es buidaren i demostraren que
quan Iluiten són els millors.

N'hi ha que s'obliden de tot, quan
hi ha problemes. Com qualque delegat de la cantera que s'oblida de
donar aigua a l'equip visitant. Justament aquest va ser un equip del
Barracar. Sobren comentaris.

I que me'n deis deis Ilorencins,
que volen deixar un bon record d'aquesta Higa i guanyaren dins Portmany. D'aquesta manera En «Set
Clenxes» sortirà per la porta grossa.

Li agraden els «capullos» joves,
per qualque cosa és jardiner. Sa
«Begònia», recolzat pel «Gall»,
agafarà un planter de jovenets.
Quants arribaran a florir?.

co

Li Futbol
Después de su brillante victoria sobre el líder Ibiza

El Manacor, despide la Liga 91-92 en Son Roca
•
Los rojiblancos
necesitan un
punto para
terminar la Liga
en segunda
posición
Un buen sabor de boca
dejaron los jugadores rojiblancos a sus aficionados,
en el último partido de la
Liga 91-92, que se disputó
el pasado domingo en Na
Capellera, en el cual el conjunto que dirige Miguel
Jaume «Jimmy venció claramente al todopoderoso
,,

Ibiza, por tres goles a cero.
En un partido vibrante, pleno
de buen juego por parte manacorense que fue superior
al conjunto de Roberto Puerto y que los tres goles marcados por Femenías, Nofre
y Tófol, hacían justicia a lo
acontecido sobre el terreno
de juego y marcaban la
clara diferencia que hubo
entre ambos conjuntos.
A pesar de esta victoria,
al conjunto rojiblanco le falta
un punto para conseguir definitivamente la segunda
plaza de esta Liga 91-92.
Punto que debe de intentar
conseguir el próximo domingo en su visita al Son Roca,

pasado domingo al vencer
en el campo de la Peña Deportiva. El conjunto que dirige Jaime Sastre, es agresivo, está muy apoyado pos
su público, por lo que es difícil de sorprender en su
feudo de Son Ximelis, que
será una auténtica fiesta
para celebrar la permanencia de su equipo en la Tercera División, intentando
con ello brindar una victoria

No hay
novedades
importantes en
la plantilla
manacorense
para este
decisivo partido

un equipo que por cierto
consiguió la permanencia
definitiva en la categoría el

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR

López
Bauzá
Salvuri
Andreu
Matías
Brunet
Nebot
Barceló
Marcelino
Peñafort
Julián
Sebastián
Botellas
Pedri
Alberto
Riera
Sansó
Nadal
Cándido
Ondiviela
Servera
Xisco

75
65
63
54
53
52
47
47
46
40
39
21
19
12
9
8
6
4
3
1
1
1

a su afición, ante un rival de
la Entidad del C.D. Manacor.
,

López

Patrocina

Restaurante

El trofeo más
antiguo de
la comarca

)11
.11111 Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

Pensamos, que si los manacorenses de «Jimmy »
juegan como lo han echo en
Sóller y frente al Ibiza, pueden y deben conseguir un
resultado positivo, que les
ratificaría definitivamente en
este privilegiado segundo
puesto. Un Manacor que
debe salir a por todas, jugar
con agresividad y motivación y si así se hace es muy
difícil que se les escape la
victoria y como mal menor
que se empate.
No hay novedades importantes en la plantilla rojiblanca, quizás una de ellas se el
alta de Toni Gomila, que estará convocado para este
partido y por lo demás siguen las bajas de Tomeu
Riera y Cesar. Por lo que no

es probable que haya novedades importantes en el
once inicial que se enfrente
en este último partido de
Liga al Son Roca.
El colegiado designado
para dirigir este Son Roca Manacor, ha sido el Sr.
Quesada Segura. Y la hora
de inicio del mismo será a
las seis de la tarde, con
estas probables alineaciones:
SON ROCA: Salamanca,
Hidalgo, Barrientos, Mayans, Quñonero, Fernández, Gil, Alvaro, Diaz,
Juan Carlos y Oscar o Cerezo.
MANACOR: Llodrá, Copoví, Salas, Tomás, Valentln, Cazorla, Tófol, Tent,
Muñoz, Femenies Nof re.
Felip Barba
Foto: Toni Blau

A quemar su último cartucho para disputar la Copa del Rey

El Badia, necesita ganar en su visita al
Playas de Calviá
A pesar de tener la plantilla bastante mermada por lesiones y con escasos efectivos, el Badia se mostró muy
superior al Ferreries, un
equipo que creó pocas dificultades al equipo de Esteban Caldentey, que siempre
llevó la iniciativa del partido
y que con dos goles materialiazados por Barceló,
marcó la diferencia entre
ambos conjuntos, aunque
los otros resultados que se
dieron en la pasada jornada
poco o nada favorecieron a
las aspiraciones del conjunto de Cala Millor, para intentar clasificarse para disputar
la Copa del Rey.
Ahora, el próximo domingo, el Badia, en el último
partido de estra Liga 91-92,
debe rendir visita al Playas
de Calviá, en un partido de
vital importancia para los de
Cala Millor, ya que necesitan los dos puntos en litigio
para clasificarse entre los
siete primeros. El partido es
realmente dificil para los de
Esteban Caldentey, ante un
potente rival como es el Playas de Calviá de Tolo Vich,
que querrá despedirse de su

División B.
Si Esteban Caldentey recupera a algunos jugadores
y juega como lo hizo frente
al Ferreries, puede aspirar a
conseguir la victoria en Calviá, más teniendo en cuenta
que la necesitan, pensamos
que los jugadores bermellones van a salir a por todas y
de esta manera culminar
una gran temporada. Aunque venciendo puedan quedar desbancados de la Copa
del Rey.
No se sabe por el momento que jugadores se podrán recuperar, está lesionado el cancerbero López y es
duda Biel Riera, que no jugó
el pasado domingo, por lo
que el once titular podría
estar formado por: Nadal o
López, Bauza, Brunet, Matías, Marcelino, Peñafort,
Salvuri, Sansó, Andreu,
Nebot y Barceló.

Barceló, fue el autor de los dos goles que dieron la victoria a
su equipo sobre el Ferreries.

afición con una victoria e intentar borrar de alguna manera el descalabro que ha

supuesto
no
clasificarse
para disputar el «Play-Off»
de ascenso a la Segunda

Este último e importante
partido para el conjunto del
Badia, va a dar inicio a las
seis de la tarde y va a ser
dirigido por el Sr. Florit Febrer, de la Delegación de
Menorca.
Felip Barba

GNOM
Objectes de Regal Artesans
Vos esperam
CI Amargura, 24 MANACOR

Los llorencins dan la campanada en Portmany

El Cardassar despide la liga ante la P.D.
Sta. Eulalia
El conjunto llorencí dio la
campanada en Ibiza al derrotar por un contundente
uno-tres ante el Portmany
con goles de Torreblanca (el
primero de su cuenta particular en el Campeonato) y
de su goleador Morey por
partida doble con esta victoria aún quedan esperanzas
de clasificarse para la Copa
del Rey aunque como dijo
su entrenador J. Bauçá:
«Sería un milagro».
Para este domingo a las

seis de la tarde en «Es
Moieter» el Cardassar se
despedirá de su afición ante
otro conjunto ibicenco, en
este caso la Peña Deportiva
Santa Eulalia, un equipo clasificado en la zona tranquila

de la tabla clasificatoria,
concretamente en la doceava posición con treinta y
cuatro puntos y cuatro negativos, por lo que se supone
que nos pueden brindar un
buen espectáculo ambos
contendientes.
Por la parte local, los discípulos de Jaume Bauza
deben demostrar su honrilla
deportiva y despedirse de la
sufrida afición con una victoria para dejar un buen sabor
de boca para la próxima
campaña.
Por parte de los «granots»
la alineación más probable
que presente en este último
evento será: L. Seminario,
Roig, Ramón, Galletero,

IIOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE

El Presidente del Cardassar
Biel Servera con su directiva
ya empieza ha preparar la
próxima temporada, en la
que se preveen muchas
novedades.

Femenias, Sureda, Morey,
Torreblanca o M. Sancho
(juvenil), A. Seminario o
Mestre (juvenil), Rosselló
y J. Sancho.
El encargado de dirigir
este evento será el polémico
colegiado Sr. Bauzá Váz-

quez.
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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 22.5.92

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

E

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

* Canelones de ensaladilla
* Codornices con col
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.000 pts.
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.

Comienza la Liguilla de Ascenso a la Tercera División

Porto Cristo - Atco. Ciudadela, primer envite
Santanyí y Calvió, los otros rivales del equipo porteño
Redacción.- El Porto Cristo
se deberá enfrentar en la
guilla de Ascenso a la Tercera División a los siguientes equipos: Atco. Ciudadela, Calviá y Santanyi, siendo el calendario es Grupo A,
el que a continuación reseñamos: 1 JORNADA:

Porto Cristo - Atco. Ciudadela, Calviá - Santanyí.
Los porteños rendirán visita en la Segunda Jornada al Calvià y en el último
partido de la Primera Vuelta, recibirán en el Municipal de Ses «Ses Comes»
al Santanyí.
Desconocemos el potencial que pueda tener el equipo del Atco. Ciudadela,
equipo que el próximo domingo rendirá visita al Porto
Cristo, aunque sabemos
que es un conjunto que le
interesa retornar a la Tercera División. Los rivales que
han tocado en suerte al
Porto Cristo, además del
equipo menorquín, el Santanyí y Calvià, son dos equipos potentes, que van a
poner las cosas difíciles al
conjunto que dirige Pedro
González.
Que por cierto para este
primer envite, va a tener dos
bajas importantes, ya que
Mateu y Miguel Angel vieron

El Porto Cristo, juega el próximo domingo su primer partido de la Liguilla de Ascenso.
la tarjeta roja directa el pasado domingo en Binissalem
y por lo tanto con casi toda
seguridad van a ser sancionados. También es duda
Luis Llull, que está lesionado, aunque probablemente
esté en condiciones de
jugar, ya que parece que se

recupera favorablemente,
por lo que el equipo inicial
que se enfrente al Atoe. Ciudadela, puede ser el formado por: Servera, J. Riera o

Flores, Piña, Amar, Alejandro, Llull, Nieto, Muntaner,
X Riera, Vecina y Bernat.

Este encuentro se va a
jugar pasado mañana domingo a partir de las cinco y
media de la tarde en el
Campo Municipal de Ses
Comes de Porto Cristo.
Siendo el Sr. Casas Flor, el
colegiado designado para
dirigir este partido.

El pròxim dilluns podría arribar-se a un acord

Mafias, primer fitxatge del
Manacor 92-93
Estan molt avançades les
negociacions entre el jugador del Badia de Cala Millor,
Matias Ramis i el C.D. Manacor, perquè el jugador de
Maria de la Salut fitxi per
l'entitat roigiblanca per la
temporada 92-93. Aquest
acord entre jugador i directi-

va es podria tancar definitivament el pròxim dilluns dia
25 de Maig.
En Matias, que ha jugat al
llarg de cinc temporades
amb el Manacor, era un jugador molt apreciat pels aficionats manacorins.

Felip Barba

Matias, tornará vestir de roigiblanc la próxima temporada.

Encara que Joan Brunet seguirá lligat al Club després de tres temporades

Joan Pallicer será el nou president del
Badia de Cala Millor
El pròxim dilluns dia 25 de
Maig, En Joan Brunet, presentará oficialment la seva
dimissió com a President del
Badia de Cala Millor, Entitat
que presideix des de fa tres
anys i que va agafar quan el
Club de Cala Millor es trobaba amb una situació greu,
tant esportiva com económica, que poc a poc ha anat
sanejant i ha aconseguit
amb l'ajud de molts pocs
col.laboradors, tenir en l'actualitat un club sanejat, amb
una bona cantera. Tot això
aconseguit fent una feina
seriosa i competent, penó
que creu que ha cumplit una
etapa i que és hora de dei-

El próxim dilluns, Joan
Brunet, presentará la
dimissió com a President del
Badia de Cala Millor.

Joan Pa/licor, será amb
quasi tota seguretat el nou
President.

xar el Club en altres mans,
encara que seguirá lligat a
l'Entitat de Son Servera-

Cala Millor, com a secretari i
d'aquesta manera seguint
fent feina perquè el Badia de

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario
Morey
Galletero
Loren
Sancho
Ramón G
Torreblanca
P. Femenias
Roig
Vicens
Caldentey
Sureda
Carrió
A. Seminario
Rosselló
Casals
Estelrich
Rigo
Tent
Oliver

56
51
49
48
48
44
41
38
38
37
30
30
29
28
21
19
14
13
2
2

SE PRECISA
para
Departamento Comercial
CHICA (de 20 a 35 años)

L. Seminario

Patrocina

Restaurante

140,

Cala Millor es consolidi definitivament.
A una Junta Extraordinaria que es va celebrar dilluns
passat, ja va sortir el nou
candidat a ocupar la presidència del Badía de Cala
Millor, es tracta de l'industrial serverí, Joan Pallicer,
una persona molt coneguda
dins la comarca i que sempre ha seguit d'aprop i que
aquesta mateixa temporada
quan l'entitat va tenir crisi,
va donar suport a la directiva. Creim per tant que, amb
En Joan Pallicer es pot seguir la mateixa línia d'ara.
Felip Barba
Fotos: Toni Blau

El trofeo más
antiguo de
la comarca

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

- Nivel cultural medio
- Se valorará experiencia
- Condiciones económicas
según aptitudes
Interesadas rogamos manden datos personales
y fotos al Apartado de Correos
número 260 de Manacor. Referencia 333/77
(se devolverán datos y fotografía)

Para agotar todas sus posibilidades de ascenso

El Juvenil Manacor debe vencer al Sporting
Mahonés
Después del paréntesis
de dos jornadas, por aquello
de que se estaba disputando el Campeonato de España de Juveniles, de Selecciones Territoriales. El próximo domingo se renauda la
Liguilla de Ascenso a la Primera División Nacional Juvenil, dando comienzo la segunda y definitiva segunda
vuelta.
El equipo de Toni Pastor,
que en esta primera vuelta
ha perdido tres puntos, uno
en Mahón y los otros dos en
frente al La Selle. Tiene que
afrontar el partido del próximo domingo a partir de las
once y media de la mañana,
aquí en Na Capellera, un
partido en el que sólo vale la
victoria y con ello esperar el
posible tropiezo del equipo
lasaliano palmesano, que en
caso de producirse pueda
seguir dando opciones los
rojiblancos manacorenses,
por lo que ahora lo que más
interesa es doblegar el próximo domingo al Sporting
Mahonés, un conjunto pegajoso, que no va a dar facilidades y que por consiguiente puede poner dificultades
a los manacorenses. Hay
que tener en cuenta que los

Equipo del Sporting Mahonás, que el próximo domingo se enfrenta en Na Capellera al Juvenil
Manacor.

mahoneses cuentan con los
mismos puntos que el Juvenil Manacor y que ahora tienen exactamente las mismas posibilidades que los
rojiblancos.
No parece que haya novedades importantes en la
plantilla que dirige Toni Pastor, quizás se haya recupe-

GVáli
' APARTHOTEL
Carrer Cards, s/n - 07687 Sa Coma, Mallorca (Baleares)
Tel. (971) 81 01 79- Fax (971) 82 03 78
SOLEXTUR, S.A. C/ Carlades, 3 bajos derecha
Tel. (971) 71 80 86 - Fax (971) 71 92 69
07012 Palma de Mallorca

rado casi totalmente a
Varón, aunque no pensamos que se puedan producir
novedades importantes, por
lo que el equipo inicial que
salte al rectángulo de juego,
no variará mucho del formado por: Mki, Sureda, Estelrich, Latorre, Riera Chaparro, Mariano, Puigrós, Cer-

cós, Monse, Consta, Copovi.
Recordar que este encuentro se va a disputar pasado mañana domingo en
Na Capellera, a partir de las
once y media de la mañana.
Texto y foto: Felip Barba

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 81 011 79

Diumenge passat, abans del partit Manacor - Eivissa

•
Es va retre un homenatge a l'Olímpic «A» Benjamí

El President del Manacor en
el moment d'entregar les
plagues als flamants
campions de Balears.

L'Olímpic
Benjamí, amb els seus entrenadors i el
President del Manacor, Gaspar Forteza i el President de la
Cantera, Joan Frau.

Diumenge passat i abans
de començar el partit entre
el Manacor i la S.D. Eivissa,
la Directiva del Manacor i de
la Cantera va retre, juntament en l'afició roigiblanca
un homenatge a la plantilla
de l'Olímpic «A» Benjamí,
per haver aconseguit brillantment el Campionat de
Balears.
Entre els aplaudiments del
pUblic assistent, el President
del Manacor, Gaspar Forteza i Joan Frau, President de
la Cantera, entregaren a
cada jugador i entrenador
una placa commemorativa
d'aquest títol aconseguit pel
futbol Base del C.D. Manacor.
Felip Barba
Fotos: Ton' Blau

Otro éxito de la cantera del Manacor

El Manacor «B» Cadete, Campeón
imbatido de su Grupo
Con la victoria conseguida
el pasado sábado en su visita al Porreres en el último
partido de la Liga 91-92. El
Manacor «13» Cadete consiguió el título de Campeón
de la 2 Regional, sin haber
perdido un solo partido. Lo
que hace que este equipo
que entrena Tiá Nadal, que
en la pasada temporada se
proclamó campeón de Baleares Infantil, siga su marcha ascendente y cosechando títulos para la cantera rojiblanca.
En Porreras la victoria de
los manacorenses fue por la
mínima. 1 - 2, con goles de
Soler y Pocoví.
MANACOR «B»: Grimalt,
Llull, Pol, Ramírez, Gayá,
Lr> López, Soler, Quetglas,
Pocoví, Munar y Copoví.
(Aguilar, Bernat y Nadal).

E

en BENJAMINES C.I.M.

Gayá, Hinojosa y Toral).
LA SALLE: Durán, Sansó,

Heredia, Cano, Fernández,
Pomares, L. Sansó, Hidalgo, Romero, Sáez y Grano
di Oro. (Méndez y Zapater).
ALGAIDA 1 - MANACOR 7

El equipo de Tià Nadal, sigue cosechando títulos.

OLIMPIC 3 - LA SALLE O
El partido fue muy igualado en la primera mitad, pero
en la renaudación los de Miguel Pomar consiguieron por
mediación de Toral, Richart
y García, los tres goles que

le darían la victoria sobre el
equipo lasaliano.
OLIMPIC: Puigrós, Miguel,
Andreu, Enseñat, Navarro,
García, R. Frau, Arnau,
Pascual, Huertas y Richart. (M. Frau, M. Miguel,

Sigue cosechando victorias el equipo de Toni Rigo,
que sigue encabezando la
clasificación y goleando a
sus rivales, como lo hizo el
sábado pasado en su visita
al Algaida. Los goles rojiblancos fueron materializados por: Alcalá 4, G. Muñoz
2 y F. Muñoz.
MANACOR: Sansó, Veny,
Nicolau, Miguel Angel,

Calvo, G. Muñoz, Moragues y Alcalá. (Febrer,
Serra y Miguel).
Felip Barba

Cantera del Porto Cristo

Nueva goleada del Podo Cristo Benjamín,
1 - 10, al Jordi des Recó
Buen partido del Porto Cristo Infantil frente al Campeón
de Liga, en el cual merecieron mejor suerte los muchachos de Agustín, a pesar del
buen juego del equipo visitante.
PORTO CRISTO: Adro-

ver, Pérez, Navarro, Ribot,
Gomila, Allande, Más, P.
Olmos, Nadal, García y J.
Olmos.
CADETES
PORTO CRISTO 2
FELANITX 2
En el último partido de la
Liga de Cadetes, ambos
contendientes nos ofrecieron un buen espectáculo.

Los porteños pudieron acabar la liga con una victoria si
no hubiese sido por la gran
actuación del portero visitante López.
En la parte negativa, destacar las expulsiones de
Roig y Torres, pero sobre
todo la acción violenta sin
balón y con el jugador del
Porto Cristo en el suelo, del
jugador visitante Frias.
Caro y Frau, marcaron los
dos goles porteños.
PORTO CRISTO: Reche,

Barceló (Febrer), Moncada, Bautista, Caro, Bernat,
Martínez, Frau, Melis (Bernat), Herreros y Torres.
BENJAMINES C.I.M.

Pese a no realizar un excelente encuentro, no tuvo
complicaciones el Porto
Cristo, para golear al conjunto barracanero. A destacar de este partido, que el
jugador porteño sobrepasó
la cifra de cien goles, en su
cuenta particular, en esta
temporada 91-92. Los goles
del equipo de Miguel Mut los
marcaron Guardiola 4, Pere116 3, Romaguera 2 y García.
Por el Porto Cristo jugaron: Brunet, López, MoncaGuardiola, sobrepasó la
barrera de los 100 goles.

BARRACAR 1
PORTO CRISTO 10

da, García, Barrado, Romaguera, Muñoz, González, Perelló, Gayá y Guardiola.

Fútbol Base C.D. Cardassar

Tablas en el Derby Infantil
Infantiles 1 Reg. G.A.
BADIA DE CALA MILLOR, O
CARDASSAR, O
Cardassar.- Brunet, Moll,
M. Riera, Llinás, Xavier, Ordinas, Umbert, J. Riera,
Soler, Ramón, Cabrer (Sánchez, Almodóvar).
Los chavales de Mateu
Munar consiguieron un valioso positivo en el difícil
campo de Cala Millor, en el
Derby Comarcal, a base de
bravura, disciplina y compenetración. Destacando con
una nota muy alta todo el
conjunto llorencí y un sobresaliente a su guardameta
Brunet que fue un coloso
bajo los palos y también
para su delantero Soler que
fue el más incisivo ante el
marco adversario.
Cabe destacar también la
deportividad mostrada por
ambas escuadras a pesar
de la rivalidad existente.

J.F.

J. Soler (infantil) un
delantero muy incisivo

Se enfrenta en el último partido al Valldemossa Alca

El Barracar, a un paso de la 1 ° Regional
por el Sr. Payaras Roca.

En un partido jugado de
poder a poder, el Barracar
no pudo conseguir su objetivo de empatar el encuentro
frente al Montaura de Mancor. Si bien tuvo oportunidades para ello, pero tan sólo
se materializó el gol de Surada y en cambio los locales
consiguieron dos.
Por la U.D. Barracar, jugaron: Garau, J. Miguel,

Infantiles

RAMÓN LLULL, 2
BARRACAR, 3

Rublo, Más, Torrens, M.
Miguel, Sureda, Servera,
Mascaró, Mayordomo y
Estrany (Mora).

Importantísima victoria del
equipo infantil del Barracar
en el campo del líder
Ramón Llull, en donde los
muchachos de Guillem Sureda dieron todo un recital
de buen fútbol. Los goles
barracaneros fueron marcados por: Froufe, Marín y Heredia.
Perelló,
BARRACAR:

El próximo domingo a partir de las seis de la tarde en
es Jordi des Recó, el Barracar se enfrenta al Validemossa Atoo., en el último
partido de Liga, en donde

Acedo, Vidal, Expósito,
López, Parara, Campayo,
Froufe, Fullana, Marín y
Febrer, (Adrover, Simarro,
Heredia y Caldentey)
Felip Barba

El gol de Sureda, no bastó para que su equipo consiguiera
un resultado positivo en Mancor

necesita la victoria para conseguir el tan anhelado as-

censo a la 1' Regional. Este
encuentro va a ser dirigido

e
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OFICINA:
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Tel. 83 63 92
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Gabriel Carrió, 37
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Tel. 83 54 11
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X Torneo Fútbol de Empresas

Es Forat arrollador en Ibiza
Toldos Sánchez, 3.- Menendez, Ropero, De Toro,
Sánchez, Ruiz, Rodríguez,
Tur, Rodríguez II, Moreno,
Moreno II y Cortés.
En la segunda parte Nogales y Machado.
Es Forat, 5.- David,
Riera, Mestre, Soler, A.
Mira, Padilla, Amer, Galmés,
Taqueta, J. Mira y Vanrell.
En la segunda mitad Alcover.
Arbitro.- Sr. J. González
auxiliado por los Sres Serra
y Torres.
Tarjetas amarillas a Moreno, Sánchez y Ropero del
equipo local y a Vanrell del
equipo manacorí.
Goles.- Minuto 10, 0-1.
Padilla de fuerte disparo a la
salida de un comer.
Minuto 20, 0-2. Vanrell
marca de una bonita vaselina.
Minuto 25, 3-0. Taqueta
resuelve un contragolpe.
Minuto 40, 1-3. Tur acorta
distancias.
Minuto 55, 2-3. Cortés de
fuerte chut pone la incertidumbre en el marcador.
Minuto 65, 2-4. Nuevo
contragolpe manacorí que
otra vez resuelve Taqueta.
Minuto 73, 2-5. Amer es
objeto de penalty. Mestre se
encarga de transformalo.
Minuto 85, 3-5. Tur apro-

vecha una mala cesión
sobre David.
Incidencias.- Partido que
enfrentaba al Sub-campeón
de Ibiza el Toldos Sánchez
y al Subcampeón de Mallorca el equipo manacorí ES
FORAT.
El partido fue de un claro
dominio del conjunto. Foradell que llevó siempre la iniciativa tqnto en el juego
como en el marcador en
este partido de ida que se
jugaba en San Antonio de

Ibiza.
Una vez disputado el primer encuentro de ida, no
creemos que tenga problemas el conjunto de Manacor
para imponerse al equipo
ibizenco, pues a pesar de
las muchas bajas que arrastran los manacorins creemos que son superiores y
deberán demostrarlo este
sábado que se disputa el
encuentro de vuelta y que
deberá jugarse en el Campo

DOJO MURATORE

PROMOCIÓ PRIMAVERA

El Gimnàs

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

del Arenal, porque así lo
quiere el comité organizador
de este torneo.
En el otro encuentro que
enfrentaba al Campeón de
Ibiza: el luchador y al Campeón de Mallorca: Ca Na
Paulina, resultó vencedor el
equipo del Coll d'En Rabassa por tres goles a uno
dando también un gran paso
para abjudicarse el título
final, además fue muy superior al equipo de Ibiza.

Torneo Comarcal de fútbol peñas

Ses Delicies y Es Tai, líderes del grupo liga
En ésta próxima y última jornada del Torneo Comarcal de
Peñas se decide quien será el Campeón de las mismas que
está entre el Ses Delicies, Es Tai de Porto Cristo y Garage
Galletero.
Se comunica a todos los Delegados de las Peñas que la
próxima junta será el próximo lunes día 25 de Mayo en el
Campo A.P.Frau, a las 2030 horas, siendo fecha tope para
la presentación y pago de los tickets de cena de todos los
que asisten a la misma, así como mujeres y acompañantes.

GRUPO LIGA
Ses Delicies
Bar Es Tai
Garage Galletero
Plantas Adrover
Peña Son Servera
Bar Ciutat

Margarita-Servera
Cardassar
Pub Can Mac

15
15
15
15
15
15
15
16
15

7
9
8
8
6
5
5
4
5

6
2
3
1
3
2
2
3
0

2
4
4
6
6
8
8
9
10

77
70
65
59
56
64
33
62
85

39
65
30
49
39
48
41
70
63

20
20
19
17
15
12
12
11
10

11
9
9
7
8
5
4
3
3

2
1
0
2
0
5
2
4
2

2
5
6
6
7
6
9
8
10

65
79
78
48
77
44
64
38
48

46
94
73
58
72
62
79
94
79

24
19
18
16
16
14
10
10
8

E
O

o

GF
20
34
19
26
25
20
15
26
17
15

GC
10
19
13
23
25
16
22
24
30
35

PT
8
7
6
6
6
5
4
4
2

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO LIGA
P. Son Servera 2 - Cardassar 1
Margarita Servera 1 - P. Adrover 1
Bar Ciutat 1 - G. Galletero 2
Bar Es Tai O - Ses Delicies O
Descansó: Pub Can Mac

GRUPO COPA PRESIDENTE
Calas Mallorca 2 - C. Extremadura 1
Peña Mallorca 3 - C. Cultural 1
Can Nofre 7 - Bar s'Este! 2
Comercial Ribot 3 - Cons. Servera O
Descansó: Mas/Masvi.

GRUPO COPA PRESIDENTE
Mas/Masvi
Centro Cultural
Can Nofre-Vilchez
Peña Mallorca
Calas de Mallorca
*Casa Extremadura
Comercial Ribot
Construcciones Servera
Bar s'Estel

15
15
15
15
15
16
15
15
15

Futbito Peñas - Torneo Ferias y Fiestas

M. Esgramar, líder
Como cada semana se sigue disputando dicho torneo con
una gran igualidad entre los equipos participantes. Tal vez lo
más destacado de la semana sería la derrota de C. El
PALAU ante GESA MANACOR y la facilidad goleadora del
BAR ES CAU que en las últimas dos jornadas ha marcado
21 goles.
Se recuerda a los delegados de los equipos que han participado en alguno de los torneos anteriores que el próximo
día 1 junio es la fecha tope para la entrega de los TICKETS
de la cena de FIN DE TEMPORADA.

5• Jornada
A.P. Frau, 1 - Bar Sa Mora, 4
Bar Sa Mora, 7 - Bar Es Torrent, 5
GESA Manacor, 4 - C. El Palau, 3
M. Esgramar, 6 - IRIS, 3
Bar Es Cau, 7 - Bar Ciutat, 1

HORARIOS Y CAMPOS

EQUIPOS

J

M. Esgramar
Bar Es Cau
Bar Sa Mora Atic.
GESA Manacor

4

7 Jornada, martes día 26-5-92
Bar Sa Mora Atic. - Bar Es Torrent; a las 2030 h., La Salle
A.P. Frau - C. El Palau; a las 2200 h., Es Kanyar
Bar Sa Mora - IRIS; a las 2100 h., Es Kanyar
GESA Manacor - Bar Ciutat; a las 2030 h., S. Ballester
Bar Es Cau - M. Esgramar; a las 2130 h., S. Ballester
z

E

8' Jornada, jueves día 28-5-92
Bar Es Cau - Bar Es Torrent; a las 2130 h., S. Ballester
C. El Palau - Bar Sa Mora Atic.; a las 2100 h., Es Kanyar
IRIS - A.P. Frau; a las 2030 h., S. Ballester
Bar Ciutat - Bar Sa Mora; a las 2200 h., Es Kanyar
M. Esgramar - GESA Manacor; a las 2030 h., La Salle

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

CLASIFICACIÓN

IRIS
C. El Palau
Bar Sa Mora
Bar Es Torrent
Bar Ciutat

A.P. Frau

G

4
53

4

3

53
53
52
52
52

5

1

50

1

o
o
o
1

o
o
o
o

1
2
2
2
3
3
4
5

o

NOTA: Se recuerda a todos los delegados que la próxima
junta tendrá lugar el DIA 25 de JUNIO de 1992 a las 2030
h., en el Campo ANDRES PASCUAL FRAU.

Futbito Escolar

Se va poniendo al día la Liga
Poco a poco se van disputando partidos atrasados
que fueron suspendidos en
su día y además jugándose
casi con absoluta normalidad las últimas jornadas.
Pero como aún quedan muchos partidos aplazados,
esta semana no vamos a
poder ofrecer la clasificación
actual, hasta que se hayan
actualizado definitivamente
todas las jornadas. Del la 8'
Jornada, se jugó el partido
La Caridad B O-Sant Francesc 5; quedando por disputar el partido Es Canyar CLa Caridad A. De la 15' Jornada faltan por disputar los
partidos; La Salle B-Es
Canyar A, Simó Ballester
B-Es Canyar C, La Caridad
B-La Salle C.
Los resultados de la 16'
Jornada fueron: Simó Ballester A 5-La Caridad A
10, La Salle D 0-La Salle A
1, Es Canyar A 5-Sant
Francesc 2, Es Canyar C
1-La Salle B 7, La Salle C
7-Simó Ballester B 1, La
Caridad B O-Es Canyar B
5.
17' Jornada: Es Canyar
B 5-Simó Ballester A 2, La
Caridad A 1-La Salle D O,
La Salle A 3-Es Canyar A
1, Sant Francesc 5-Es

19' Jornada: Es Canyar
B 1-La Salle D O, Simó Ballester A 2-Es Canyar A 5,
La Salle A 2-La Salle C 2,
La Salle B 5-Simó Bailester B 6. La Caridad A-Es
Canyar C y Sant FrancescLa Caridad B (Aplazados).
Los partidos correspondientes a la 20' Jornada y que
se van a disputar hoy viernes son: Es Canyar A-La
Salle D, Es Canyar C-Simó
Ballester A (Es Canyar, 18
h.), La Salle C-La Caridad
B (La Salle, 19 h.), La Caridad B-La Salle A (Sa Graduada, 18 h.), Simó Bailester B-Sant Francesc (Simó
Ballester, 1830 h.), La
Salle B-Es Canyar B (La
Salle, 18 h).
Equipo de La Caridad 8, que entrena Lusti García.

Felip Barba

Canyar C 3, La Salle B 1La Salle C 2, Simó Bailester-La Caridad B (Aplazado).
18 Jornada: La Salle D
0-Simó Ballester A 1, Es
Canyar A 6-La Caridad A
6, Es Canyar C 1-La Salle
A 7, La Salle C 4-Sant
Francesc 2, La Caridad B
2-La Salle B 6, Simó Ballester B-Es Canyar B
(Aplazado).

Porto Cristo - Atco. Ciudadela

Se jugará mañana sábado
A última hora de ayer y por dificultades del equipo menorquín para desplazarse el próximo domingo para enfrentarse al equipo porteño, este partido se ha adelantado a mañana sábado, jugándose a la 530 h. de la tarde.

3a Edat Verge de Lluc de Manacor
L'Associació de la Tercera Edat Verge de Lluc de Manacor ha organitzat per demà dissabte un dinar al restaurant Molí d'En Sopa de Manacor, que estará presidit pel president del Govern Balear, Gabriel Cañellas,
juntament amb altres autoritats y premsa de la localitat.

PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS
* Primera línea en
Porto Cristo
* Acabados de la
Calidad
Informes tel.: 82 07 95

Bàsquet
Al imponerse con claridad al Cide

EL PERLAS SE ASEGURÓ POR FIN SU
PERMANENCIA EN TERCERA
Aunque falten todavía dos jornadas finalizó la augurio de la
representación manacorense en baloncesto para la próxima temporada
Si aunque en la última jornada se registraban varias victorias por parte de los diferentes representantes del Club Perlas Manacor cabe destacar sin
duda alguna, la larga pero valiosa auguria que finalizó el pasado domingo con la victoria al Cide, a
cargo del equipo Senior que entrena Joan Oliver
Redacción.- A falta de dos jornadas para finalizar la fase de descenso el equipo Senior del Club
Perlas Manacor, éste se aseguraba
definitivamente el pasado domingo
en «Na Capellera» la permanencia
para la próxima temporada en la
Tercera División Autonómica. El
partido que trascendió con un claro
y contundente dominio local gozó
de la calidad oportuna para un resultado que matemáticamente cumpliria las predicciones de la entidad
perlista y que posibilitará iniciar con
buen pie el amplio e interesante
programa que la directiva ha previsto para los próximos años.
Por lo que se refiere al resto de
las plantillas del Perlas Manacor, el
juvenil femenino vencia en la pista
del Lluchmajor por cuatro puntos de
diferencia que sumados a los ocho
que se aventajaba en la pasada jornada ante el mismo equipo le posibilitó pasar al próximo partido que
se disputa por eliminatorias. En
esta ocasión se enfrentará en la
pista del Juventud Mariana de la localidad de Sóller, ya en segundo
encuentro pués a última hora de
ayer jueves se disputó el primero
(\I

de ellos por falta de fechas en el
calendario.
Por su parte el cadete masculino-

1E3B vencia en la pista del Bàsquet
Inca por nueve puntos de diferencia, mientras el cadete masculino-A

pués durante dos duraderos meses han disputado

la fase permanencia en la Tercera División. Una
gran victoria que les clasifica ya matematicamente
al haber perdido un sólo partido de esta última
fase y que obedece a las posibilidades que la entidad perlista ha previsto para la temporada 92-93.

sufria en su encuentro disputado
ante el Son Servera en «Na CapeIlera» pués el resultado final sólo
les separó de tres puntos. La derrota del infantil masculino les deja todavia con sólo tres victorias y en las
últimas posiciones de la clasificación a falta de dos jornadas para finalizar la liga.
Finalmente tanto el juvenil masculino como el cadete femenino
descansaban de la correspondiente
competición, faltándole al primero
un sólo encuentro ante el Patronato
previsto para mañana sábado a
partir de las siete de la tarde en la
pista de Manacor. El partido se presenta en principio de sumo interés
pués el equipo que consiga la victoria se apuntará la primera posición
del trofeo Jorge Juan.
3 DIVISIÓN AUTONÓMICA

PERLAS MANACOR: 73 (43 y
30)
30 canastas en juego (2 triples) y
11/21 tiros libres. 25 personales.
Eliminado Umbert.
Reus
(19),
S.Botellas (10),
Muñoz
(10),
M.Riera
(14),
G.Botellas (10), Puigrós (4), Umbert
(2), Pastor (2) y Morlá (2).
CIDE: 49 (24 y 25)
17 canastas en juego (2 triples) y
13/22 tiros libres. 20 personales.
Sin eliminados.

Jimenez (5), Solano (8), Pons (5),
López (2), Viejo (3), Solano D. (8),
Jimenez N. (2), Viejo J.M. (2) y Ballester (9).

MOVIMIENTO DEL MARCADOR
(1 parte); m.5 (12-0); m.10 (22-5);
m.15 (32-15) y m.20 (43-24).
(II parte); m.5 (51-30); m.10 (5936); m.15 (65-41) y m.20 (73-48).
Los chicos que entrena Joan Oliver vencian con autoridad el pasado domingo en «Na Capellera» al
conjunto del Cide por 24 puntos de
diferencia. El resultado final, 73 a
49 bien refleja el dominio local a lo
largo de los cuarenta minutos de
juego que imposibilitaba al Cide a
anotar la primera canasta hasta el
siete con un triple de Jimenez. A
pesar de estos tres puntos el Perlas
ya se habia conseguido un total de
siete canastas, más dos tiros libres,
por lo que esta diferencia ya no fue
inferior en el transcurso del partido.
A pesar de que en el inicio de la segunda parte el equipo visitante
apretaba un poco más sus intentos
a canasta pués los 19 puntos de diferencia no eran motivo para darse
por vencidos, nada podia hacer
para dejar de nuevo por debajo del
marcador y en circunstancias similares al Perlas, como ocurria en la
pista palmesana en donde el Perlas
perdió por un punto de diferencia.

Maria Parera con quince. En definitiva una gran labor de todo el conjunto.
TEMPORADA 92-93

arwreyrjr
'

Pedro Morlá ha demostrado en los
últimos partidos su gran hacer con el
conjunto.

Tomeu Santandreu se hará cago en la
temporada 92-93 del equipo Senior del
Perlas Manacor.

Por lo que se refiere a las estadísticas, el Perlas se hacia con un
total de 14 rebotes en ataque y 24
en defensa. Realizó dos tapones y
dos asistencias perdió un total de
21 balones, siete de ellos en pases
defectuosos y realizó un total de 14
intercepciones. En tiros se anotaba
un 25% de triples, un 36% de trios
de fuera (5/14), un 52% de tiros a
canasta de cerca (16/31) y un 58%
de contra-ataque (7/12).

bado el segundo partido frente al
Lluchmajor en el torneo organizado
por eliminatorias. Los cuatro puntos
de diferencia en el resultado final
no reflejan sin embargo, la labor
realizada por las manacorenses
pués unos minutos de desconcentración bastaron para que el conjunto local intentará igualar marcadores. Del partido cabe destacar la
labor realizada por Francisca Nadal
y Rosa Villanueva quienes con una
fuerte defensa anulaban el ataque
del Lluchmajor, los numerosos rebotes de Cati Mateu y los puntos
conseguidos por Febrer quién se
apuntaba un total de 16, y Joana

JUVENIL FEMENINO
El juvenil femenino del Club Perlas Manacor vencía el pasado sá-

SE

La directiva del Club Perlas Manacor ha programado ya la amplia
representación que durante la temporada 1992-1993 defenderán la
camiseta de dicha entidad. En principio se han aumentado el número
de plantillas de siete a diez, repartiéndose de la siguiente forma en
masculinos: dos infantiles, dos cadetes, un juvenil y un equipo senior.
En femenino se aumentará también
la representación con dos infantiles,
un cadete y un juvenil. Por estas fechas falta aún por determinar los
entrenadores que se harán cargo
de los diferentes equipos aunque sí
puede adelantarse que Tomeu Santandreu se hará cargo de los máximos representantes entrenados a lo
largo de esta temporada por Joan
Oliver.
Finalmente cabe reseñar que ha
sido programado para el mes de
julio un interesante curso de perfeccionamiento, el primero que se desarrollará en Manacor, y en el cual
tomarán parte casi la totalidad de
los jugadores del Perlas. Las concentraciones que se efectuarán en
la pista de 'Na Capellera correran
bajo la dirección de los actuales entrenadores dividiendo al casi centenar de chicos y chicas en tres grupos. Este curso tendrá una prolongación de tres semanas para inmediatamente, iniciar los entrenos de
pre-temporada.
,,

Manacor també va vibrar amb la victoria de Wembley

El Barça, Campió d'Europa
Manacor també va ser una
festa el passat dimecres, una vegada haver acabat el partit de la
Final de la Copa d'Europa de Futbol, que enfrontava el Barça i la
Sampdoria de Genova, partit que

com tots sabeu va acabar amb la
victoria de l'equip d'En Johan
Cruiff, per un gol a zero i d'aquesta manera el Barça aconseguia la primera Copa d'Europa de
Futbol.

EL CLUB
D'AMICS DES
HALL DE SALÓ
4_,

ORGANITZA:
ACTE DE CLOENDA DEL CURS DE BALL
Dia 29 Juny a les 2130 h. en el Molí d'En Sopa:

- Sopar
- Demostracions de ball
- Rifes
•

COL. LABOR

•

Discos Babá

Electrodomèstics Massanet
Perles Majórica
Molí d'En Sopa

Viatges Manacor
Perles Orquidea
Ajuntament de Manacor
RIFA ESPECIAL D'UNA CADENA HI-FI
INFORMACIÓ 1 RESERVES:
Con Toni [bes
Viatges Manacor - Estanc Con Timoner
Manacor/Setmanari

Els seguidors blaugranas manacorins celebraren per tot lo alt
aquest gran triomf blaugrana i es
concentraren davant el Bar
Mingo, a on cantaren l'himne del
Barça, amollaren coets i es passejaren en cotxes per tot el
poble, que pareixia Barcelona en
petit, però que els «culés» manacorins feren una gran festa i més
grossa hagués estada si el manacorí Miguel Ángel Nadal, hagués
jugat al darrer aquesta gran final.
Creim que amb aquesta moguda blaugrana, que es va produir
dimecres al vespre i que va durar
fin quasi a la matinada, va quedar
demostrat la gran quantitat de
seguidors que té l'entitat blaug rana a Manacor.
Un Barça Campió d'Europa, va
remoure, com mai, els aficionats
culés a Manacor. Una Copa d'Europa mereix això 1 més.

Diumenge a l'Hipódrom de Manacor

Concurs de Salts Hípics, Trofeu «Fires i Festes 1.992»
Fons màxim 1'25. CATEGORIA A: Altura máxima
1'25, Fons máxim 1'35.

Redacció.- El próxim diumenge día 24 de Maig, es
celebrará a l'Hipódrom de
Manacor, el Concurs de
Salts Hipics «Fires i Festes
de Primavera Manacor
1.992», concurs que está organitzat pel «Centre Eqüestre Son Crespí-Club Equitació Manacor i patrocinat per
l'Ajuntament de Manacor.
Aquest Concurs de Salts,
es disputará el matí i el capvespre, essent l'horari de les
diferentes el següent: A les
10 hores: PROVA D, altura
0'90 m., PROVA B: altura
1'15 m.

TROFEUS I PREMIS

A les 16 hores: PROVA
C: altura 1'05, PROVA
PONIS: altura 080 m.,
PROVA A: altura 1'25 m.
PROVES: BAREM AM-5

PONIS: Altura máxima

0'80 m., Fons màxim 090
m. CATEGORIA D: Altura
máxima 0'90, Fons màxim
1'00. CATEGORIA C: Altu-

ra máxima 1'05, Fons
màxim 1'15. CATEGORIA
B: Altura máxima 1'15,

Hi haurà premis en
metallic pels tres primers
classificats de les Categories A, B i C, que seran; Categoria A: 1' 50.000 pessetes, 2" 25.000, 3' 12.500.
Categoria B: 1' 25.000
pessetes, 2^ 12.500, 3'
6.250.
Categoría C: 1' 12.500
pessetes, 2" 6.250, 3'
3.125.
També es donaran trofeus
als primers classificats en
les Categories A, B i C. Als
tres primers classificats de
la Categoria D, i als tres primers «Ponis».
Es donaran escarapel.les
a tots el cavalls classificats.

Torneo dardos - Copa Presidente

Recre-Delicies y Condal líderes
Los resultados del Grupo
A jugados día 15-5-92 fueron los siguientes: Recreinsa-Delicies 4 - Olímpic 4.
S'Hort 7 - Bar Avenida 1.
Nofre 5 - Roseta 3. S'Estel
6 - Es Cau 2.
La Clasificación del Grupo
«A» es:
9 ptos.
Recre-Delicias
7 ptos.
S'Estel
5 ptos.
Olímpic
5 ptos.
S'Hort
Can Nofre
5 ptos.
4 ptos.
Roseta
4 ptos.
Es Cau
Bar Avenida
O ptos.

PRÓXIMA JORNADA DÍA
22-5-92

Recreinsa-Delicies - Es Cau
Roseta - S'Estel
Bar Avenida - Nofre
Olímpic - S'Hort
Los resultados del Grupo
B jugados día 15-5-92 fueron los siguientes: Bar
Nuevo 4 - S'Estel A.T. 4.
Condal 5 - Nofre A.T. 3.
A.P. Frau 5 - S'Hort A.T. 3.
Woody's 6- Ropits 2.
La Clasificación del Grupo
«B» es:
9 ptos.
Condal
8 ptos.
A.T. Nofre
8 ptoss
A.P.Frau
6 ptos.
Woody's
5 ptos.
S'Este!
3 ptos.
Bar Nuevo
1 ptos.
Ropits

S'Hort A.T.

Optas.

PRÓXIMA JORNADA DÍA
22-5-92
Bar Nuevo - Ropits
S'Hort A.T. - Woody's
Nofre A.T. - A.P. Frau
S'Estel A.T. - Condal

MEJOR PUNTUACIÓN
INDIVIDUAL
Máxima tirada: G. Gelabert, 10 ptos. (Can Nofre).
Pedro Acuñas, 10 ptas.
(Condal). Chisco Rosselló, 8
ptos. (Roseta). Lorenzo Navarro, 8 ptos. (Roseta).
Chisco Femenias, 8 ptos.
(Recreinsa).

Máximo Cierre: Juan
Luque, 2 ptos. (Condal).
Bernardo Servera, 2 ptos.
(S'Hort)

Mejor partida: Juan
Melis, 2 ptos. (A.T. Nofre).
Zurita Junior, 2 ptos. (A.P.
Frau).

NOTA: Con motivo de la entrega de trofeos de las
peñas de fútbol. La jornada
perteneciente al viernes día
29 de mayo se adelantará al
jueves día 28 de mayo a la
hora habitual.

Hípica
Diez carreras sobre 2.100 metros

El cuarteto, con un fondo de 72.900 pts.

Se reanuda la actividad
en el Hipódromo de Manacor tras el paréntesis de la
Gran Diada de Son Pardo y
lo hace con un extenso programa compuesto por diez
carreras sobre la distancia
general de 2.100 metros. En
lo referente a apuestas señalar un fondo de 72.900
ptas., para el cuarteto de la
octava carrera. La reunión
dará comienzo, como viene
siendo habitual, a las cuatro
de la tarde.
Como hemos señalado,
en octavo lugar del programa se disputará el fondo de
cuarteto con una carrera en
?la que participarán los ejemplares de categoría extra
en
"-como són: Phenix du Bois-

son, Olivier des Fiefs, Querer Barbes, Reve Noemie,
Nomade en Foret, Porus,
Pepilou, Querard Gede,
Phebus du Vivier, Peter
Prince y Quipodi. Como favoritos a la victoria mencionaremos a Querer Barbes,
Phebus du Vivier, Peter
Prince y Quipodi.
Seguidamente se disputará una prueba reservada a
ejemplares nacionales con
participación de los habituales de Son Pardo Lingango
y Nuongo. Por orden de colocación tras los elásticos,
estos son los inscritos: Personalidad, Japonata, Mon
Chambon, Maravilla Mare,
Mario SG, Dinamique R,
Lanzarina, Lindango, Nuon-

go, Nachito y Jaleo Piroska.
Hay que destacar dentro de
este lote a Personalidad y
Mon Chambon en los primeros puestos de salida y a
Nuongo y Nachito en los últimos.
Para finalizar la reunión
se disputará una prueba con
trece ejemplares de I Categoría y el cuarteto especial
en las apuestas: Reina de la
Manza, Nivasso de Mingot,
Quadrille du Pin, Bico de
Lignac, Quattrino, Quedjaro,
Setubal Seguinel, Regent du
Pre, Rubis de l'Oisson,
Poker du Cornica, Reza de
Suce, Tivoli des Mauds y
Royamont. Es difícil el pronóstico en esta prueba dada
la igualdad de los conten-

dientes, pero nos inclinaremos para un posible vencedor por Reina de la Manza,
Quadrille du Pin, Setubal
Seguinel y Rubis de Oisson.

PRÓXIMA JORNADA
Para el día 30 de mayo
está prevista la próxima reunión con disputa de las clasificatorias para el IV Gran
Premio Ciutat de Manacor,
para nacionales e importados. También tendrá lugar
una carrera especial para
aprendices y damas.

Judo

Quatre manacorins al Campionat d'Espanya,
tots del Dojo Muratore

*
Na Joana Maria va passar el cint negre fa poc

El Campionat de Balears
Sub-17 i Sub-15 que va tenir
lloc l'onze d'Abril va tenir un

resultat molt bo pel que es
refereix als manacorins, perqué un gran nombre d'ells

va esser seleccionat per
participar en el Campionat
d'Espanya, que se celebrará

ben prest.
Diumenge dia 24, tendrá
lloc a Madrid el Campionat
d'Espanya Sub-17 on hi participaran les manacorines
Conchita Hidalgo i JoanaMaria Puigserver, i dia 14 de
Juny, també a Madrid, es
celebrará el Sub-15 on hi
participaran en Toni Duran
Aguiló i Joana Maria Garcia
Asunción. Ademés, amb els
manacorins hi participaran
també en Bruno Tur, na
Laura Sanz, en Javier Marí,
na Jessica Frau, en César
Pérez i na Sonia Andújar.
Desitjam un bon resultat i
que mos duguin moltes medallas cap a Manacor.

Este fin de semana

Dos judokas del Centro Renshinkan, al
Campeonato de España Sub-17
M Francisca Artigues y
Santiago Espiritusanto, que
el pasado día 11 de Abril
quedaron campeones en
sus respectivas categorías
en el Cto. de Baleares han
sido seleccionados junto
con otros seis deportistas
para disputar el Cto. de España sub-17 que se celebrará este fin de semana en
nuestra Capital Cultural, y
que a la hora de escribir
esta crónica no obra en
nuestro poder la relación de
los otros miembros de nuestra Selección Autonómica.
Santi y M• Francisca ya
han tenido otras experiencias en este tipo de encuentros nacionales, la última de
M' Francisca fue el pasado
26 de Abril en el Cto. Senior

cr)

absoluto donde obtuvo una
buena clasificatoria tras vencer a la representante de
Cataluña y Santi años atrás

obtuvo la medalla de plata
en la categoría sub-15,
ahora la sub-17 es muy distinta y de más nivel, no obs-

tanto es una experiencia I
muy positiva cara a la formación de estos jóvenes deportistas.
Vida! Z1

Futbol

Penyes Voleibol: Torneig Fires i Festes

Es Tai, Bulla de Llevant i Rte. Los Dragones
passen a la próxima eliminatòria
El passat dia 16 dissabte
es va començar el torneig
amb la disputa de tres partits.
-Gigants de Manacor -

Rte. Los Dragones que
guanyà el partit el Rte. per
1-3 de sets, que pareix
esser que encara van com
adormits als partits, segueix
essent un dels millors
equips però a cada encontre
perd un o dos sets. El tan-

teig fou de (12-15; 8-15; 1513; 10-15).
-Es Tai - Imprenta Leo/
Pub Aha que el guanyà Es
Tai per 3-1 sets, l'Imprenta
es va fer valer i guanyà un
set. (15-9; 15-5; 15-17; 159).
-Bulla de Llevant - Ses
Delicies, un partit bastant
disputat a pesar del resultat
de 3-0 un petit embroll a l'equip de Ses Delicies els va

fer despistat i no es trobaven ben situats a dins la
pista; el tanteig fou de (15-7;
15-3; 15-8).
Aquest cap de setmana
es juguen els següents encontres:

Dissabte, 23
-Bar Es Tai-Rte. Los Dragones. A Can Costa; a les
1600 h. Arbitrará: Moldures
Llull.

-Moldures Llull-Agricultura
Ecologica. A Can Costa; a
les 18 h. Arbitrará: Rte. Los
ft:agones.

Diumenge, 24
-CV. Vilafranca-C.V. Artà. A
Can Costa; a les 1000 h.
Arbits: Bulla de Llevant.
-Bulla de Llevant-Exc. Hnos.
Esteva. A Can Costa; a les
1130 h. Arbits: C.V. Vilafranca.

XII TORNEO FUTBITO XARXA
PORTO CRISTO
Inicio: 5 de junio
Final: del 2 al 5 de Agosto
Trofeos: Viaje Ibiza 8 pers. para ler clasificado
Viaje Menorca 2 pers. para 2° clasificado
Trofeos

INSCRIPCIÓN: 35.000 pts. (Cada equipo jugará un mínimo de 10 partidos)
Plazo máximo: 31 Mayo
Inscribirse en: Golf Tel: 82 08 46
Poliesportivo Pto. Cristo 82 21 21
Debido a'la poca duración del Torneo, no se podrán cambiar los horarios de los
partidos, ni aplazar ninguno.
NOTA: Interesados en arbitrar partidos contactar con Joan Melis Tel: 82 21 21
ell

Este fin de semana se disputará el /II Torneo Mendia Vell-Squashbol

Entregados los trofeos a los ganadores del
1 Torneo Social Squashbol-Bar Es Cos
(M.A.Llodrá).- Los dos
primeros clasificiados en las
dos categorias que disputaron el primer torneo social
Squashbol-Bar Es Cos y los
cuatro del trofeo consolación recibieron su premio el
sábado, 9 de mayo en la
Cafeteria Es Cos. S.Sansó,
S.Parera (campeón y subcampeón) y A.Hinojosa
junto con L.Conesa en la segunda categoria, fueron los
ganadores de este interesante torneo disputado en
las instalaciones del
Squashbol, del que cabe
destacar la gran rivalidad
que se mantuvo hasta el
final. Por su parte los dos
primeros clasificados en las
dos categorias del trofeo
consolidación correspondieron a A.Roca, A.Trujillo y
Cristia n junto con E. Donat.
Torneo
III
Mendia Vell

Squahsbol-

Por otra parte este fin de
semana se disputará en las

prolongándose hasta tres
dias consecutivos.
Los premios que se otorgarán a los primeros clasificados será de 20 y 10 mil
pesetas más trofeo.

Exhibición de squash
Finalmente cabe reseñar
que para mañana sábado a
partir de las 18 horas se ha
previsto un interesante encuentro de exhibición a
cargo de Alberto Codina, n°
2 de España y 109 del
mundo frente al malloquín y
residente en Cala Millor n° 6
de España y 170 del mundo.

Foto: Antoni Blau
Los primeros clasificados en el primer torneo social recibieron
su correspondiente trofeo.
instalaciones
mencionadas
el tercer torneo SquashbolMendia Vell. En esta ocasión se contará con la participación de unos cuarenta
jugadores que se enfrenta-

rán clasificarse en las primeras posiciones. El torneo
que ha sido incluido dentro
de la programación de las
Ferias y Fiestas de Primavera se iniciará hoy viernes,

MENÚ DIARI
Socis: 500 pts.
Hores de Cuino:
De les 13'00
a les 16'00 h.

~VIII A ÇLIIII2
tZ stu aug tspners 74 ~cae
C/ Merla, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor

ACTIVITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
De dilluns a divendres de 9'00 a 18'00 h.
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, FUTBET, ATLETISME, BÀSQUET, ESCACS, VOLEIBOL,
EXCURSIONISME, CONFERÈNCIES, PSICOMOTRICITAT
Edats: de 3 a 14 anys.
PREU: 35.000 PTS. SOCIS: 30.000 PIS. (Inclòs el dinar i les assegurances)
DIUMENGES 1 FESTIUS, OBERT DE LES 9'00 A LES 13'00 H.

Torneig Social d'Escacs

Comentari a la 6 ° Ronda
Arribant ja a la part final
del Campionat Social d'Escacs del Club Manacor,
s'estan definint les posicions. Al cap damunt de la
classificació hi figura Joan
Gayá, que després d'una
obertura igualada amb en
Biró va aprofital n greu
error del segon i s'apuntá el
punt. Això el fa figurar destacat si bé en Cerrato i en
Nadal resten a acumular la
puntuació que doni el seu
enfrontament.
En Ferrer es va imposar a
Bleda i pot convertir-se en

jutge de la classificació final,
ja que aquesta setmana
s'enfronta a Gayá, el qual
necessita la victòria per
mantenir-se en solitari.
Al mateix resultat precisa
Cerrato en el dos enfrontaments que haurà de realitzar
aquesta setmana si vol
mantenir les sayas aspiracions.
La partida entre dos destacats jugadors de l'equip
federat de Manacor, Rodríguez i Miguel Angel Pons no
va tenir guanyador malgrat
la lluita sostinguda. Tampoc

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 %

Artigues en posicó superior
va poder imposar-se a Pascual Girad que es va veure
sorprès a l'obertura i va quedar clarament inferior, amparó l'experiéncia i les reconegudes qualitats de contrajoc varen permetre al vetará
jugador salvar les maletas
obtenint unes meritòries taules que satisferen als dos
contrincants.
Guillem Mas es va imposar ràpidament a Massot i
Galmés va sorprendre a Sureda amb un gambí central.
Pont per la seva part va
arronsar a Sansó amb una
partida combinativa llançantse a l'atac des del principi.
El comentad més adequat
per aquesta partida, per les
condicions en que es va desenvolupar, seria «En Pont
s'ho volia menjar tot».
Entrant a l'análisi de la
propera ronda cal destacar
com abans hem esmentat la
partida Gayá-Ferrer que suposa el penúltim obstado de
Gayá per aconseguir el primer lloc, mentres que Cerrato no té, a priori, una mica
més fácil amb el seu rival.
No obstant la importància
d'aquests dos primers encontras, el sorteig ha proporcionat uns enfrontaments
força interessants: la técnica
de Rodríguez en contra de
la veterania de Pont, l'experiéncia de Girad contra l'ins-

tint posicional de Nadal, el
jove Pons s'enfronta al delegat del seu equip Mas, etc...
de tots ells, els guanyadors
podran encara optar a una
bona classificació final i les
taules no serveixen a ningú
en aquesta ronda pel que
s'espera una dura jornada.
Resultats partidas 6'
Ronda: Blró-Gayá 0-1,
Nadal-Cerrato (aplaçada),
Bleda-Ferrer 0-1, Rodrlguez-Pons (taules), PontSansó 1-0, Artlgues-Glrart
(taules), Massot-Mas 0-1,
Vazquez-Gallego (taules),
Galmés-Sureda 1-0,
Bruno-Carmona Sr (taules), Carmona Jr exempt.
Classificació després de
la 6 Ronda: 5'5 punts,
Gaya; 4 punts, Cerrato (1
aplaçada), Ferrer I Blró;
3'5 punts, Rodríguez,
Pons, Pont, Nadal (1 aplaçada); 3 punts, Glrart,
Mas, Bleda, Sansó I Galmés; 25 punts, Artigues,
Vazquez I Gallego; 2
punts, Sureda, Bruno,
Carmona Jr, Massot; 1'5
puntos, Carmona Sr.
Partides de la penúltima
Ronda: Gaya-Ferrer, Corrato-Blró, Rodríguez-Pont,
Glrart-Nadal, Pons-Mas,
Sansó-Bleda, ArtlguesGalmés, Sureda-Vazquez,
Gallego-Bruno, Carmona
Sr-Carmona Jr, Massot
exempt.

Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)

SE ALQI
DOS PISOS
EN CAlLE FE

Promociones Cavall Bernat S.A.

Tels. 84 36 68 55 16 40

Es troba situat a Via Portugal número 41

BIKOR, servei oficial Suzuki

(M. Ferrer) Amb el nom de
BIKOR s'ha inaugurat a Manacor,
concretament a Via Portugal, una
nova tenda dedicada íntegrament a
les motos de la coneguda marca
Suzuki.
Motos de distintes cilindradas es
troben exposades a BIKOR, on el
client podrá troba els distints models de Suzuki i també será informat en tot detall de les prestacions
de cada una d'aquestes famoses
motos, totes elles amb uns preus
molt assequibles. Cal resaltar que a
més de la representació d'aquesta
marca de motos, es pot trobar a la
tenda tota classe de recamvis per a
la gran majoria de motos del mercat
actual.
El director de BIKOR es Joan

BIKOR es va inaugurar va poc temps a Manacor i es troba situada a Via Portugal.

Matas Munar, propietari del servei
oficial de Suzuki a Manacor juntament amb Nadal Oliver, dos ente-

sos i grans aficionats al món de les
motos i tot el que les envolta.

Foto: Antoni Blau.

ÍIIR
Servei oficial

SUIZUKI
Via Portugal, 41 - Tel: 84 33 58

Venda de recanvis
Accessoris de totes les marques

Servei de taller

MANACOR

Bateig

El passat diumenge,
dia 17 de maig es va
celebrar la ceremonia del
bateig de la petita Alicia
Gibanel Riera. Després
de l'acte que va tenir lloc
a l'església dels
Dominics, es va oferir un
gran sopar per familiars i
amics dels pares de
n'Alicia. Enhorabona i
moltes felicitats a la
família Gibanel Riera.
Foto: Estudi 9

Matrimoni

Joana Oliver i Onofre
Sancho es varen unir en
matrimoni el passat
dissabte, dia 16 del
present mes a l'església
de Sant Llorenç;
seguidament tots els
convidats disfrutaren d'un
gran sopar i unes hores
d'alegria en companyía
de la nova parella. Molts
d'any i una forta
enhorabona als dos.
Foto: Estudi 9.
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«S'Hidro
des Rojos»
1936
11.1ustra aquesta secció un aparell
que feu l'aparició durant el desembarc dels republicans capitenejats
per Bayo a Porto Cristo. L'hidroavió S-5, després de la retirada de
les forces Ileíais a la República
passà a mans nacionals, encara
que restà poc temps a Porto Cristo.
Segons un testimoni de l'època, va
estar durant uns dies al Pou d'En
Torrisco, a l'indret dels astillers.
És molt possible que fos abandonat per una avería a un flotador,
que tenia danyat. La fotografia data
de l'any 1936 i darrera duu aquesta
inscripció: «Avión capturado a los
rojos. 1936». No sabem que es va
fer, posteriorment, amb l'avió. El
qué és cert és que encara molta
gent major el recorda.

NECROLÒGIQUES

Nofre Fullana Jaume
(a) Negret
Morí als 88 anys

Maria Veny Llodrá
(a) s'Hort de Sa Plana
Morí als 72 anys

Martí Riera
Santandreu (a) Riera
Morí als 67 anys

Del 15a1 21 de maig

Antoni Febrer Amer
(a) Can C,opet
Morí als 64 anys

Guillem Vidal
i Oliver
Morí als 46 anys

Remedios Izquierdo
Molina
Morí als 83 anys

Pompas Fúnebres de Manacor

Antònia Galmés
Jaume (a) Mac
Morí als 92 anys

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 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA

VENDES
Venc Citroen Dyane 6. PM5543-U per 75.COD pts. Infames
Tel: 84 46 73 (a perfir de les 8 del
vespre)(22-5)
Venc maquinaria de fusterial
in tan CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 08
(22-5)
Se ven segon pis a estreno,
110 ni', 50 m . terrassa i 30 m de
labrada. 3 habitacions, 2
banys, cuina grossa, monjada....Tel: 84 47 34 (a parhr de les
8 del vespre)(22-5)
Se ven cotxeria, zona Mercat
de s' Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir de les8 del vespre)(22-5)
Se vende aso en Manocor.
Erdf. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amuebioda. 160 m*. Gcraje
con trastero. Calefacción. TEI:
55 33 13-55 3023(22-5)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13-55 30 23(22-5)
Vendo 11-11 611 matriculado
AD Tel. 55 17 20. (22-5)
Se venden apartcrnentos en
Porto Cristo C/ Gud, amueblados. uno o dos dormitorios,
salón, cocina y baño completo. Focili dodes. Tel. 82 01 19 (de
5 a 7 tardes)(22-5)
Se vende planta baja barriada Sa Torre con un douc. arriba
de 140m. Te1.55 5857 (22-5)
Vendo Mercedes 2(X) Diesel
tipo 123. Sólo 180.000 pts. Tel. 58
5329(22-5)
Vendo bicicleta Monti Thd 5.
Tel , 55 24 80(22-5)
Vendo piso en Porto Cristo.
Tel. 82 00 49 (22-5)
Vendo ter. piso en C/ Sol de
Manacor. Tel. 82 10 63 (noches)
(22-5)
Se venden pastores alemanes pon peligrí. Padres importados de Memoria, nacidos el
22-4-92. Teléfono83 8020(15-5)
Se vende piso en s' Illot bien
terminado y con muebles,
planta bajo garage de 90 m.
muy bien situado. Tel: 55 40 59
(15-5)
Se vende Vcrnaha FZR-600
PM-BDTel 84 32 83(15-5)
Venc embacoció Morruda
arnb motor Yamaha rIA c.v. I remolo. Tel: 58 58 75(15-5)
Venc embarcoció GLASTON
5 metros, mota 90 cv Yamaha.
Te1:5541 26(15-5)
Vendo embrocación tipo
Flechar. 4' 20 m. Eslora. Moto(
krzuki 40 h.p. Arranque eléctrico. Bomba achique y remolque incluido. Tel: 55 49 71 de 20
024 h. (15-5)
Vendo casa en Porto Cristo.
C/ Perlas, esquina Mirarongo Tel: 55 49 71 (de 20 a 24 h.)
(15-5)
Vendo Yamaha XV-Virago
1.100. PM-RJ Nueva, con extras.
Tel: 55 53 48. Noches desde las

22h.(15-5)
Es ven furgoneta IiissanVcriette PM-AW. En molt bon
estat, de gasoil. Preu a convenir. Tel: 55 5570(15-5)
Vendo Opel Manta 2001. PMAK (ITV fins el 94) 625.000 ptas)
Tel: 833436 (15-5)
Venc zoolloc, motor Yamcna
4 cavalis. Son estat. Preu
110.000 pts. Tombé venc vespino en prefecto estat. Preu:
45.000 pts. Tel: 55 57 51 (hores
d' oficina)
Venc Ford Fiesta, bon estat,
revAsió i traspás inclós, 200.000
ph. Facilitats.Tel: 84 38 87(15-5)
Vendo finca carretera Manocor-Porto Cristo. Km. 10. árboles frutales, cosa antigua,
ragua y km. 8 cuarterodas. Tel:
81 02 40, mañanasy tardes. Noches55 09 08 (15-5)
Venc Alfa Romeo 33 1.500
cc. 600.000 pts. PM-AL Tel: 55
49 67. (8-5)
Vendo TZR 80. Réplica Acr.
225.000 pts. Polir i y Tavy.Tel: 55
5293 y55 57 08. (8-5)

LLOGUERS

TREBALL

Alquilo esquina de 260 metros en Manocor, inmejorabie
situación, loca moderno y
completamente a punto por
225.030 mensual. Tel. 84 33 41
noches. (22-5)

Cerc al.lota joyo. preferentment en carnet de conduir per
guardar nins Tel. 82 20 74 (a
patir dolos 18h.)(22-5)

Es haspassa cafeteria Es Cap
des Tal des Port amb mobiliari
per 2.003.000 pts. Tel. 82 05 01
(22-5)
Se traspasa en Cala Milla cafetería cal terraza a30 m. dolo
playa totalmente ea:Ápoda.
Alquilerbajo. Te1.58 53 29 (22-5)
Cala Milla-Cala Bona, se alquila Hanburguesería sin traspaso. Primera linea. Posibilidad
de ir a150 por ciento. Tel. 58 65
12(22-5)
Lloc pis al carrer Ballester
sense amoblar. Preu: 30.000 pts.
Tel .55 23 38. (22-5)
En Sevilla. alquilo piso totalmente equipado a 100 mohos
de la EXPO' 92, super económico, interesados llamar al Tel:
821336(15-5)

Se ven qucrteroda i mitja
entre St. Uoreno I Son Corrió
crnb casa. Tel: 84 45 41 (a partir
de les 8 del vespa>)

Dispongo de casa gronde
para alquilar, en la zona de la
plaza San Jaime de Manacor.
Apta para almacén. Tel: 55 32
37(15-5)

Vendo ter pso en Manacor
céntrico sala comedor grande,
3 habit, baño completo, cocina crnuebloda, y 1 patio loteria yterraza.Tel: 82 10 39 (8,5)

Es cerca \Aviando a Porto Cristo per Hogar els meso: de juliol i
agost. TEI: 55 35 34 (migdes i
vespres)(15 -5)

Vendo procela con caseta
de 1.300 mts a 2 km. de Manacor Tel: 82 1039(8-5)

Se alquila local pequeño.
Precio a convenir. Paseo Antonio Mauro, 20. Manocor. Tel: 55
1721(15-5)

Vendo Moto vespa por
75.000 pts. Te1:55 50 86 (8-5)
Venc Derby Vaicnt. 30.000
pts.Tel: 5525 54(8-5)
Vendo Anca Rústica 1 cuatorada entre Son Carió y s' Illot
con permiso y licencia para
constnir, luz y agua muy cerca.
Tel; 56 94 20 (8-5)

COMPRES
Comproria calibre 22. en
buen estrado, pago contado.
Tel. 84 33 41 noches a partir de
las9. (22-5)
Escopeta repetidora preferible marca Berette pago al contado. Tel. 84 33 41. Noches a
partir de las 9 (22-5)
Puente de lavado cohes,
pago al contado. Tel. 84 34 00 o
84 37 61(22-5)
Elevador coches, en buen
estado, pago contado. Tel. 84
3400 o84 37 61(22-5)
Todo Terreno, preferible Serulci o Nissan, pago contado.
Tel. 84 33 41 a partir de las 9
noche.(22-5)
Comprarla solar o planta
boira a les bailados de Baix
des Cos o Sa Molodora. Tel 55
4744(22-5)

Julio. (agosto. septiembre.
Cala Milla (primera fila). AlqLila apertamento orificio Sabina. (equipado paro 4 penonas)Tel:82 1304(15-5)
Traspaso local grande en
Porto Cristo. Antes zapatería.
Tel: 81 02 40 moñonas y tardes.
Noches:550908(15-5)
En Porto Cristo alquilo dos estucios amueblados en primera
línea. Tel: 82 10 33 (tardes) ( 155)
Alquilo Cosa plata baja en
Porto Cristo por temporada. Tel:
844201(8-5)
Dispongo en alquiler piso ?
en Mancor, con 4 dormitorios,
cocina amueblada, 1 baño, 1
aseo, ascensor, chimenea,
trastero. Precio 45.000 pts mes.
Tel: 55 18 37 (horas oficinc)y 55
11 70(perticular)(8-5)
En 1 fine() de Pto. Cristo alculo estudo completarnente
amueblado.Te1:82 10 33(8-5)
Se alquila primer piso y planta baja en Porto Cristo, totalmente amueblado para temporada de verano o para todo
el año. Tel: 84 45 80 (noches)
(8-5)
Volckia llogar u-) pis a Porto
Criso per la temporada d' estiu.
TEI:55 0407. (8-5)

OFERTES

Precisarnos chico para empresa de telecomunicaciones
en Manacor. Sólo tardes. ladyconi Tel 55 10 98 (22-5)
Se necessita al.lota per guarda 2 infants. A ser possIble en
carnet de conduir.Tel: 55 10 03 8437 19(15-5)
Precisarnos, electricista para
servido técnico. Trabajo tardes
en Hostelería. Tel: 83 31 02y 83
3625(15-5)
Se hocen habajos de alicatados y embaldosados. TEI: 55
5727 (Miguel)
Rte. la Casa Gallega, necesita ayudante de cocina, con
experiencia Tel: 81 32 23 (Cala
Millor)( 15-5)
Cercarn jove per fusteria
crnio experiència. Tel: 55 09 62
(8-5)
bleceset una dona per netejar local comercial (hores
convenir)Tel: 843426(1-5)
26(1-5)
Busco estudio o apartamento en Cala Milla. Tel: 844990(h.
de ofictinaX1-5)
Se precisa Ayudante adelantado de cocina para Cafetería
en Calas de Mallorca. Tel: 83 30
29(24-4)
Se necesita dependenta
para comercio de alimentación de 16 a 20 años. Se valorará exoeriencia.Tel 82 08 72 (de
13a 14h.)(15-4)
Se precisa personal para
agencia de viajes, zona costera. Informes Viajes Ankáre de 6
a8 h.(15-4)
Cero al.lota per compartir pis
de llague( al Pul de Manacor.
Temporada d' estiu. Tel: 84 35
31(10-4)
Se necesita nativo inglés
pera dar clases en maria de
Salud.Te1:52 5287(10-4)
Se busca profesor particular
de Física y Química, 2* y ?
grado de BUP y matemáticas
?çrodo.Tel: 55 4206 (3-4)

DEMANDES
TREBALL
Tengo 13 años y me ofrezco
poro guardar a 1 o 2 niños.a ser
posible en Porto Cristo. Tel. 82
0732(22-5)
Se ofrece señorita para trabajar de dependienta o en un
hotel. Tel: 55 12 35 (mediockasy
noches)
Chica joven 16 años, con nociones de informática busca
trabajo por horas. Tel: 55 18 97
(medocíasX15-5)
Busco trabajo para las mañanas. De 8 a 2 de la tcrde. Tel: 84

46 84(8-5)
Se ofrece matrimonio para
cuidar casa en el campo. C/
Quevedo6-A lizqu. (8-5)
Al.lota jove s' ofereix a guardar nins els mesos d" estiu (Zona
C alaAnguila)Tel: 55 27 57 (8-5)
Al.lota de 17 anys arnb experiénda per guardar tendes i
amb nocions d' ingles cerca
feina Te1:55 09 71(1-5)
Chico joven de 16 años
busca habajo por las marianas. Tel: 55 18 97 (llamar mediocía)(1-5)
Se ofrece para trabajar en recepción o contabilidad. Profesor mercantil. Hablo correctamente alemán, inglés y francés. Tel: 55 09 98 o 82 05 33 (244)
Al.lota cerca feina, qualsevol
cosa. TEI: 55 42 14 (Caty) (migdesi vespres)(24-4)
Se ofrece recepcionista o
camarero/bar inglés y alemán.
Tel. 56 93 08. Constitador automático (15-4)

DIVERSOS
Se donen classes particulars
d' EGB i BUP a Porto Cristo a
partir de les 17 boros. tots els
des i els rissabtes demah". Tel.
821557(22-5)
Chica administrativa lleva
contabilidad y gestiona toda
clase de trámites laborales y fiscales. Tel. 81 00 73 (a partir de
las 8' 30 h.) (22-5)
Se hacen las cartas en Vio
Alemania, rr 3 Manacor. (225)
Se hacen murales, fuentes y
escutitras, para locales, chalets. jadnes. Tel. 82 13 79 de la
2. (22-5)
Doy clases particulares de
EGB y música en Mcnocor y
Pato Cristo. Horario a convenir
Tel. 5505 31 (noches)(22-5)
Se hocen toda clase de reparaciones cibanilería y construccion Juan Ferrer, Tel. 55 45
55(22-5)
Es donen densos de repàs
d' EGBi BUP al Port. Tel: 55 50 71
(dele: 14h, ales 18h.)(15-5)
Profesora nativa da clases de
alemán. porticaaes o en
grupo, en Morlaca y Sa Coma,
Ter 55 04 11 a partir 19 hs preguntar por Christida( 1-5)
Extraviado Peugeot 309 GTD
Blanco, M-3802 BL. Se agradecerá información al tel: 84 46 32
(1-5)
Ana Rosa, TAROT. Consultasy
tratamientos. Horas convenidas llamad 55 3622. Vla Majórica 28 bajos,Manoca.(1-5)

Església deis
dels Dolors

55 09 83
55 01 50
55 10 90

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: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables I festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

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

— SERVICIO 24 HORAS —

ASISTENCIA
MANACOR

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

Telèfons
d'interés
20
Ambulancias
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
Mútua Balear
55
Policlínic Manacor
55 33 66-55
Bombers
Bombers
55
Policia Local
55 00 63-55
Policia Nacional/ D.N.I.
55
Policia Nacional
Comisaria de Policia
55

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

Farmàcies

Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved 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; Artá.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costada la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Ambulàncies Insulars

Parròquia
Parròquia
Parròquia
Parròquia

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

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
A. Del. Urbanisme
A. 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
Contribucions
55 27
Hisenda
55 35
Radio-taxi Manacor
Taxis Manacor
Taxis P. Cristo
Taxis S'Illot
Taxis Cales Mallorca

55 19
55 01
82 11
55 45
84 36
44-55 29
58 56
55 39
82 05
55 41
30-55 24
84 43
55 18
82 09
84 91
84 91
84 91
84 91
84 91
56 90
56 70
83 00
58 00
56 00
56 21
55 01
55 59
55 07
84 41
12-5527
11-55 34
55 35
55 18
82 09
81 00
83 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 22, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 24, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 25, llic. Liull, Na Camella
Dia 26, Vio. Liodrá, C/ Joan Segura
Dia 27, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 28, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 29, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 30, Ilic.
Ladárla, C/ Major

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

Dissabtes i Vigílies de festa
liorabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomas dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vigilias de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges 1 Festes
Matl
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
ralt.
9.30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rel.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinas
17,30 S'Illot
18,00 Crist Red, St. Josep.
19,00 Criat Rel, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

MANACOR

II SEMANA DE
CINE ESPAÑOL
DEL 18 AL 25 DE MAYO

VER
PROGRAMAS
ESPECIALES

No le digas
que soy yo
DIUMENGE, DIA 24

1730, 19'30, 21'30 h.

Col•lalboració
Aprofitant avinentesa

Josep Maria Escrivà
i el neoconservadurisme
Ja han beatificat el capellà Escrivà i
amb ell s'ha beatificat (que encara no
canonitzat) l'estil de vida que, des de
fora d'estructures esclesiástiques, s'ha
anat apoderant poc a poc de la mentalitat del ciutadà mig i que, cada dia amb
més virulència, está acampant dins la
nostra societat.
La consecució d'aquesta estranya
beatificació per part d'un moviment
com és l'OPUS, no hauria d'haver escandalitzat tant la societat com ho ha
fet -prova d'aquest escàndol és la
quantitat de tinta i de treballs televisius
o de ràdio que s'han fet aquests dies-,
si des d'una visió senzilla s'hagués
analitzat el procés de la nostra mateixa
societat.
Cada vegada amb més força s'estan
fent presents dins el sistema social contemporani i dins estructures diferents
-política social i religiosa-, uns moviments tancats, monolítics i puritans,
que estan duguent a la societat a una
disgregació i un retrocés que será molt
Toni Miró

difícil de superar.
Aquests grups i moviments, clarament diferenciats dels grups conservadors, encara que viuen dins efis i d'ells
es nodreixen, pretenen una con fi guració de la societat que en l'orde econòmic predominin els criteris de càlcul,
rendiment, redabilitat i eficàcia; jerarquia, disciplina... sempre cercant l'eficàcia productiva sense fer referència
pràcticament per a res de a qui va dirigit tot ab(?), es a dir, sense tenir present
que l'economia está al servei de l'home i no a l'inversa.
Són grups endogámics que es repleguen en ells mateixos autoalimentantse d'ideologia justificadora («nosaltres
som l'únic camí vertader, ens persegueixen perquè som els grups que
tenim la veritat...»), i que certifiquen la
seva existència en el cumpliment «farisaic» de lleis i normes que garanteixen
la seva seguretat i refermen la seva por
a la llibertat.
La demostració de poder i de força

que ha fet aquesta organització eclesiástica (per a distingir-la ben bé d'eclesial) el dia següent de la beatificació
del seu fundador, no és diferent a les
que nombroses vegades s'ha donat en
concentracions multitudinàries al voltant del papa en indrets molt diferents
(Santiago de Compostela o, més recentment, Polonia). Concentracions recolzades i protagonitzades, en gran majoria, per grups d'aquests àmbits neoconservadors de dins l'església que inconscientment (?) propugnen una «papolotria». En altres àmbits polítics
veim el mateix comportament com la
infalibilitat del «leader», que ens dóna
la seguretat de que el que feim está ben
fet.
El dia 28 de maig es proposà una
vaga general. El partit en el govern
cada dia actúa i pren mesures que van
contra els més pobres i indefensos,
s'està potenciant una societat policial
en lloc d'una societat basada en l'anàlisi social i en les solucions més humanes i realistes. No és això realment un
pas enrera en les consecucions que
havia fet la societat?
Insolidaritat i tancament són característiques, denuncianes de diferents maneres durant els darrers anys, que predominen en les relacions socials i que
cada vegada més es van menjant tot el
que és comunitari i social. La caiguda
dels països de l'Est, sembla que confirma la supremacia del capitalisme amb
Lot el que significa de predomini dels
doblers sobre l'home, que s'accepta, no
es discuteix.
A tot això se li posa un aire religiós i
sorgeix aquests grups que, defensant el
sistema, fins i tot arriben a crear Seminaris per «contrarrestar» la força de la
Teologia de l'Alliberament (La defensa
del pobre i de la llibertat).
Com en deia un amic meu: «Ara
canviarem la benaurança de Jesús: benaurats els rics i els qui res no volen
canviar, perquè de ells seran les estructures eclesiàstiques».

Col•lalboració

Converses de cap de cantó

Madó Bladera i els arbres
Llorenç Femenies

No sé quin sant li havia bufat a l'orella pea) aquell dia Madó Bladera estava de bones i semblava plácida i tranquil.la. Havia fet una volta pel Poble i
venia alabada dels molts i bons arbres
que acabava de veure, i digué a Ganxa:
-Es un goig anar a caminar per les
foranes del Poble per a veure els arbres
que plantaren, l'any passat, quan encara governaven els socialistes.
-Els socialistes o els d'ara? -va respondre Na Ganxa.
-Els socialistes, moncta! Els socialistes!. No et confonguis Ganxa.
-Idó, jo me creia que els que havien
sembrat els arbres eren els del P.P.; els
que governen ara.
-Jesús, Déu meu! Que hi vas d'errada, Ganxa. Els del P.P. fins ara només
han «plantat» imposts, i res pús.
-O sigui que els del P.P. no han sembrat arbres?
-Ni un. Més te diré; no només no
han sembrat cap arbre nou sinó que,
tampoc, han resembrat els que no afe-

rraren.

-Per ventura creuen que no es convenient sembrar-nc. Vos sabeu que les
arrels dels arbres espenyen les aceres
dels carrers i de vegades les cisternes
de les cases.
-Però, Ganxa, jo veig que els arbres
donen verdor. Fan guao i a s'estiu fan
una ombra embellidora.
-Sí però també, després d'haver passat s'estiu, quan els hi caven ses fulles
es una brutor, sobretot els dies de vent,
que fins i tot entren dins ses cases.
-Deixet anar, Ganxa d'emperons. Els
arbres donen vida; donen alegria i
ganes d'anar pels carrers.
-I... per què será, idó, Madó Bladera,
que el P.P. no ha sembrat arbres?
-I que sé jo. Poc gust i mal maneig.
-Vos ho creis així?
-I tant que ho cree així. Mira, te donaré un exemple. Tenc un amic que va
demanar a n'En Pere Llinàs perquè
sembrás un arbre d'aquests de cuculla
a un esperó que fa la acera del carrer

Nou i de tot d'una li va dir que sí pea)
enguany quan era s'hora i que En Pere
Llinàs ho va proposar als altres Regidors, no li consentiren.
-I, aquests Pere Llinàs que aquell
que promet tant i que després no fa
res? ¿El que lambe va prometre alió de
les Perles FIPA?
-Aquest mateix és, Ganxa.
-Pobret...! Es que a n'aquest homo
no ni deixen fer ni una!
-En sembla que el tenen com a un
trist foraviler.
-Però els altres que son?
-Ah...! Lo que diu es Poble.
-I, Madó Bladcra sense enrabiar-se,
deixà Na Ganxa i amb una altra amiga
se'n anà carrer avall.
Llorenç Femenias
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Radioaficionat, fotógraf i Director de la Banda de La Salle

JAUME DURAN
Jaume Durán, té 45 anys, és casat i pare de dues nines. Fotógraf
de professió i entre les seves aficions més reconegudes són les de
Radioaficonat i és també Director de la Banda de Cornetes i Tambors de La Salle de Manacor. Amb Ell hem parlat d'aquestes acitivitats.

-Enguany els radioaficionats
han de montar un «stand» a la
mostra del comerç, en qué
consistirá?
-Será una mostra dels aparells
que empram a n'aquesta afició i
haurà una estació d'escolta, pels
que vutguin escoltar els comunicats que es fan dins el món dels
radioaficionats. També una Mostra de Q.S.L, dels comunicats
realitzats pel Grup de Manacor.
-Existeixen molts de radioaficionats a Manacor?
-Més o menys uns 50, en les
quatre categories: C.B. (Banda
Ciutadana) i les classes A-B i C.
-Quina tasca és la més important que realitzen els ra-

dioaficionats?
-Tasca vol dir feina i feina no
és afició. Ara bé, s'han realitzat
serveis d'emergència, en els
quals s'han pogut salvar moltes
de vides, cercant medicines de
qualsevol part del món.
-A part d'aquesta afició,
també realitzes altres tasques
com la de Director de la Banda
de Cornetes i Tambors de La
Salle...
-Això és una afició que tenc
des de molt jove, ja que anteriorment havia dirigit la Banda de La
Salle durant 25 anys i quan em
vaig casar ho vaig deixar perquè
els horaris de feina eren incompatibles.

-És difícil dirigir els nins?
-No, no és difícil, per() sense
deixar de ser-ho. El que és més
important és tornar com ells per
poder sintonitzar amb les seves
idees infantils i fer-los comprendre l'important que és fer una

cosa ben feta, sebre duu un
ritme, treure les notes d'una corneta, el demés són tasques més
fàcils, però necessàries. Per
aquestes altres feines hi ha tres
delegades i na Francesca Mas
que m'ajuden.

-T'has plantejat dirigir una
banda de música de gent
major?
-No, però no és impossible,
crec que seria una bona idea formar una banda dels meus antics
alumnes.
-És fácil compartir les teves
aficions de ràdio i música amb
la tasca de fotógraf?
-Crec que amb una programació adequada tot és possible.
-Quina d'elles requereix més

dedicació?
-Bé, com a afició la de la
Banda és la que em duu més
feina. En quant a la fotografia és
el meu medi de vida.
-Tens altres aficions?
-Sí, però són l'esport, m'agrada jugar a Bàsquet i també a futbet.
Felip Barba

Joana
Nicolau
L'antropologia és una ciència que no entra dins del grup
de les que solen triar els nins
per quan siguin grans. És tan
poc probable que un al.lot o
una nina normals afirmin que
es volen fer antropòlegs, com
que diguin que volen esser
corredors de comerç, conserges del Ministeri d'Obres Públiques o dedicar-se la perruqueria canina.
En sentir parlar d'antropòlegs, un s'imagina un anglès
en salacot i cara d'espant
dins d'una olla, o un anglès,
ja sense salacof, a un despatx fosc i enorme, envoltat
de llances, calaveres, artesania bantú, !libres polsosos en
alemany i lupes.
Tot això és perquè aquesta
cié ncia és poc coneguda, i els
noms de Desmond Moris o
Malinowski ens sonen molt
remots. Per això, semblarà
estrany que algú com na
Joana Nicolau sigui antropóloga: perquè és difícil imaginar-se-la dins l'olla envoltada
de negres famèlics ni dins el
despatx fosc examinant un
fémur amb atenció apassionada.
En tot cas, per resumir, pot
dir-se que el que aconsegueix
na Joana és fugir de tota
casta d'estereotipus, tant personalment com per la carrera
que ha decidit exercir.
I és que encara és possible
esser originals i divertits.
Gabriel Galmés
Foto: «Xesc»

La tecnología
nos conduce a ti.
Ford con el lanzamiento de esa nueva generación de motores 16 válvulns,
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.

Nlotores
ecológicos.

El nuevo Fiesta S estrena un motor de 16 válvulas,
105 CV y catalizador.
Ahora es el momento
de conocerlo.

Precio final: 1.535.000' Ptas.

ESCORT XR3i 16V.

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 XR21 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.
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Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.

