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MÉS DE 40 PERSONES
ASPIREN
A QUATRE PLACES
DE FUNCIONARI
MUNICIPAL

L'Ajuntament sanciona una infracció urbanística amb
sis milions de pessetes

Antoni Sureda, màxim
responsable d'Urbanisme

ELEVADES SANCIONS A
LES OBRES IL•EGALS
En el tema de la ampliación del cementerio

PUCHE DENUNCIA FAVORITISMO
Después de una brillante liguilla

Le basta con ganar, en casa, al Imperial

EL PORTO CRISTO VUELVE
A TERCERA DIVISIÓN

EL MANACOR, A UN PASO
DE LA SEGUNDA DIVISIÓN B

SU FIAT
"LLAVE EN MANO"

FIAT TIPO
1,4 CL.

FIAT TIPO
1,4 y 1,6-S

FIAT TIPO
1,8 SX i.e.

78 CV.

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

110 CV.

• Econometro

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

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

1,4-S: 1.466.000 pts.
1,6-S: 1.562.000 pts.

1.338.000 pts.

• Inyección electrónica
• Llantas aluminio
• Servo-dirección
• Faros antiniebla
• Check control
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable
• Radio-Cassete

1,8 SX: 1.808.000 pts.
1,6 SX: 1.664.000 pts.
1,4 SX: 1.562.000 pts.

Válido para vehículos en stock.
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de gestoría. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
.. incluyen todo menos sorpresas.
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FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
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POLIGONO INDUSTRIAL
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Ventas
84 34 00
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Carta als lectors
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aplicació, per part de la Comissió d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Manacor de fortes sancions contra les
obres illegals del terme poden significar un cop important
contra aquest tipus d'obres que han estat moneda corrent al
llarg de les darreres dècades. L'énfasi que es posi en el
control i aplicació de les sancions donaran o no credibilitat
als encarregats per vetlar l'aplicació de la llei.
'

La realitat és que l'Ajuntament de Manacor no s'ha tret
de la mànega cap tipus de llei nova, sinó que comença a
aplicar la nova Llei de Disciplina Urbanística que aprovà,

Un cop important a
les obres il•legals
Parlament Balear el dia 23 d'octubre de 1990.
És evident que el caos urbanístic existent des de fa uns
anys, a on cada ú s'ha fet la llei a la seva mida o ha obviat
lleis i reglament existents, té tan sols una solució: l'aplicació d'una normativa legal clara, dins la qual cada promotor
d'una obra sàpiga perfectament quan es troba o no en fora
de joc.
El que ha passat durant molt de temps és que era molt
més rendable botar-se la llei urbanística i pagar les sancions administratives que poguessin derivar de la infracció,
que fer les coses correctament. D'aquesta manera han anat
proliferant les construccions de tipus industrial i les particulars, sense ordre ni concert, al llarg de la nostra geografia. Qui més qui menys, era conscient de que la llei estava
feta per poder-la esquivar.
Aquesta situació ha duit al caos actual i ha desembocat
en més irregularitats, ja que quan la gent ha vist que aquí

no passa res, ha estat temptada d'evitar-se plànols, imposts
municipals i fins i tot les contribucions posteriors. D'aquesta manera, moltes construccions del terme, a més de no
pagar els tributs corresponents per l'obra, més endavant
tampoc contribuïen a les arques municipals, anualment,
malgrat moltes gaudissin de serveis que es paguen amb els
diners de tothom.
La Llei de Disciplina Urbanística del Parlament Balear,
preveu no tan sols tallar de cop amb les construccions
il.legals, que proliferen per tot arreu, sinó també amb els
abocaments incontrolats, les parcellacions fora de la llei i
amb la destrucció d'edificis històric-artístics.
De la importància de l'aplicació d'aquesta llei, i les futures repercusions a les arques municipals, en parla ben a les
dares el nombre d'expedients oberts al terme de Manacor:
200 expedients per infracció urbanística. D'aquests, molts
seran —previssiblement— fácilment legalitzables, pea:, ja
ningú no pot evitar la sanció.
Quan realment pot resultar espectacular i exemplar l'aplicació de la nova normativa és als casos d'obres impossibles de legalitzar; a aquestes obres les espera, molt possiblement la demolició. I a les obres consolidades, que no
s'han legalitzades després de l'obertura del corresponent
expedient municipal, passats dos mesos els poden catire
sancions del 50 i fins i tot del 100 per cent del valor total
de l'obra realitzada.
A Manacor s'han aplicades les primeres sancions als primers expedients oberts; sancions que arriben fins a tres milions pel promotor i tres més pel constructor.
De la rectitud en l'aplicació d'aquesta llei, de l'absència
de favoritismes, partidismes i sectarismes a l'hora de firmar
les sancions, en sortirà la credibilitat per a les institucions
sancionadores i l'exemplaritat pels possibles infractors. I si
tot això es pogués compaginar amb l'aprovació del PCOU,
de forma que no hi hagués possibilitat d'interpretacions
ambigües, encara molt millor pel cumpliment de les lleis.
Unes lleis que, no ho oblidem, estan fetes per cumplir-se.
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La reestructuració impossible
P

ossiblement van errats els qui
pensen que la dimissió de Cristòfol Pastor del arree de delegat de
Cultura podria comportar una profunda reestructuració de l'equip de
govern. Senzillament perquè difícilment hi ha qualcun membre de
l'equip de govern que vulgui o
pugui assumir tasques diferents a
les que ara té assumides. L'única
excepció sigui, possiblement, la
que se va apuntar des del primer
moment i que amb quasi tota seguretat acabará per canviar les
seves competències amb les de
Pastor, aquesta persona és Catalina
Sureda. Teòricament hi havia altres solucions, per?) per diferents
raons no semblen possibles.
Es va apuntar a Rafel Sureda,
primer tinent de batle i delegat
d'Esports com a possible persona
a fer-se càrrec de l'àrea de Cultura, però amb molt bon criteri Sureda deu haver pensat que amb la
seva tasca ja en té més que suficient. Una altra possibilitat era la
de canviar les competències de
Pastor amb les d'Eduardo Puche.
A Puche se li han oferit diverses
àrees de treball des que forma part
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de l'equip de govern, i sobretot
abans de que es posás tan crític
amb el propi govern, per?) ell mai
ha acceptat. Qui més? Antoni Sureda, delegat d'Urbanisme, ja
abans de les eleccions va manifestar la seva preferencia per Cultura.
Però, qui més es pot fer càrrec
d'Urbanisme si no Puche?, i
aquest darrer es troba molt bé a
l'àrea de Participació Ciutadana.
Pel que fa a la resta, excepció feta
de Catalina Sureda, els hi basta bé
amb l'àrea de treball que ara
tenen. Així, per exemple, Jaume
Darder, company de partit de Pastor, podria haver-li canviat l'àrea
de Serveis Socials per la de Cultura, deixant així que les dues continuassen en mans d'Unió Mallorquina. Però les obligacions de Darder com a Director General d'Agricultura l'impideixen agafar majors responsabilitats municipals.
Bé doncs, l'única alternativa, la
més viable, és la que Unió Mallorquina havia proposat des d'un
principi, que Cristòfol Pastor es
quedi amb la delegació de Transports i Indústria i Comerç, i Catalina Sureda amb la de Cultura. Ara
bé, sembla que les coses no s'han
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per Albert Sansó

volgut simplificar tant per part del
Partit Popular. Els darrers rumors
polítics apuntaven a que el PP estava disposat a demanar a Unió
Mallorquina que Pastor abandoni
la Comissió de Govern a canvi
d'aquesta transacció de competències. El PP pretendria així tenir
major foro a l'òrgan que dirigeix
la gestió municipal. Sembla ser
que el PP ho havia d'intentar a la
reunió que havia de mantenir el
dijous a vespre amb UM. Unió
Mallorquina, en canvi, no pareixia
disposada a acceptar. A l'hora de
conéixer-sc el resultat d'aquesta
reunió a porta tancada, aquesta revista possiblement ja estará impresa, per la qual cosa hi haurà que
esperar a la propera sctmana per a
veure com resol el batle la dimissió del delegat de Cultura.

ELS PARES DELS
NINS SENSE
ESCOLARITZAR
ESTAN DISPOSATS
A ARRIBAR FINS
ALLÁ ON FAC1

I dinar de l'«Operació Porcella» es va celebrar, i encara que no
s'hi va prendre cap decissió política, els assistents feren befa tot
quan poderen de tot el significat
que s'havia donat a aquest dinar.
Fins i tot hi va haver qui va fer-se
imprimir en una camiseta «club
porsella», per a la qual cosa obviament no es va consultar el diccionari.

I

els pares d'aquells més de 70
nins d'edats compreses entre els
tres i cinc anys que s'han quedat
sense poder-se matricular a cursos
de preescolar estan disposats a movilitzar-se el que faci falta per tal
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d'aconseguir l'escolarització deis
seus fills. Amb tota raó, pens, perqué avui en dia, que la societat necessita d'aquests serveis més que
mai i que l'estat ja se'ls cobra bé a
través dels imposts, el que com a
mínim es pot demanar és que s'escolaritzi a tots els al.lots per igual.
De moment, el delegat provincial
del Ministeri d'Educació i Ciencia,
Andreu Crespí, ha acceptat rebre la
propera setmana al batle de Manacor, Gabriel Bosch, i una representació dels pares, composta per un
màxim de quatre membres, per
tractar aquest tema.
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Tófol Pastor: una dimissió
lamentada per tots
És una llàstima, sempre cauen
els millors.
He començat amb una frase feta,
però és la realitat, amb una diferència que crec necessari matitzar:
estic parlant d'En Tófol Pastor i Ell,
afortunadament, no ha caigut;
només ha renunciat a un càrrec.
La seva dimissió, forçada per
questió de salut, ha estat rebuda
amb plany per quasi tots els sectors
de la vida cultural manacorina. Això
és significatiu. La seva política era
de diàleg amb tothom, paró no
sempre de concessions. Pertany a
un partit ni de dretes ni d'esquerres,
que a Manacor, ideològicament és
bastant de dretes. Les decisions de
la cúpula eren respectades i acata-

Bernat Nadal

des pel Delegat de Cultura, o exDelegat, i no sempre eren de tall
progressista, basta veure qui anava
formant part, per dessignació, de
patronats i altres grups, comités o
consells.
És normal. Cadascú nomena els
qui li agraden, els qui creu que ho
faran millor o els qui més Ii convenen. Honestament. Paró fins i tot
discrepant quan a idees, ningú li ha
negat mai a En Pífol el seu tarannà
obert a tots i, sobretot, la cortesia
máxima d'assistir a tots els actas
públics (i a algún de privat) organitzats per gent amiga o distant. Sempre ha estat al peu del canó. I això
ha estat la seva dissort parqué, als
72 anys, el seu organisme no ho ha

204,11 g

pogut resistir.
No sabem quina és la seva dolença. Potser ronyons. Potser nervis. Diuen que s'ha de cuidar una
anèmia... no cal entrar en detalls,
només desitjar a En Tófol un ràpid
restabliment, cosa de la que no
dubtam.
Ara, el que resulta preocupant és
la seva successió. Hi haurà dins
aquest Ajuntament una persona capacitada, dialogant, oberta i ben relacionada amb tots els sectors culturals?
És tota una papereta, paró esperem que l'alternativa al nostre Delegat sigui bona.
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El dijous a vespre estava prevista una reunió del PP-UM

Catalina Sureda substituirá a Cristòfol
Pastor a la Delegació de Cultura
A rel de la decissió de l'actual
Delegat de Cultura, Cristòfol Pastor
de deixar aquest càrrec per motius
de salut, i després de demanar al
Batle que se li donás una altra área,
per part d'Unió Mallorquina, Gabriel
Bosch ha pres la determinació de
canviar als Presidents de la Comissió de Cultura per la de Transports,
Comerç i Indústria, que és la presidida per Catalina Sureda, malgrat
que s'especulás sobre si Pastor
deixeria també de ser concejal de
l'Ajuntament manacorí.

El Batle podria
remodelar el reste de
l'Equip de Govern a
finals d'any.

A principis d'aquesta mateixa setmana, Sureda va donar la seva
contesta afirmativa al Batle i molt
prest els dos polítics canviaran de
Delegació, malgrat això, aquest dijous la Coalició PP-UM havia de fer
una roda de premsa a la qual s'havien de presentar les sol.lucions
que es durien a terme. Cal resaltar
que per part d'Unió Mallorquina no
es tenia cap notícia de la realització

Catalina Sureda és la substituta de Pastor a la Delagació de Cultura.

de la roda de premsa més que per
terceres persones, és a dir, que
aquesta havia estat convocada pel
Partit Popular.
Per altra banda, el Batle va declarar a aquesta redacció que no
aprovitará per dur endavant altres
modificacions dins l'Equip de Govern ja que segons les seves pa-

REAPERTURA CON NUEVA DIRECCIÓN

raules: «És un poc prematur dins el
primer any de feina de cadascú
dins la seva respectiva área, per
altra banda som partidari de fer
aquestes remodelacions a final
d'any i així dins el nou any cada
concejal farà ja feina dins la seva
nova Delegació».
M•

Magdalena Ferrer.

Restaurant

Situado en primera línea de la bahía

Especialidad en toda clase de MARISCOS
LANGOSTAS Y PESCADO FRESCO

Ses
POrta-d0

VIVEROS PROPIOS

Se hacen presupuestos para comidas de empresa, reuniones, etc.
Ronda Crucero Baleares, 59

Tel. 82 52 71

PORTO COLOM

La multa més alta de les posades fins ara puja a sis milions de pessetes

L'ajuntament aplica elevades sancions a
constructors i propietaris d'obres il.legals
L'AJuntament de Manacor ha aplicat sancions fins a sis milions de pessetes a obres
11.1egals realitzades dins el terme. Aquest augment de les sanclons per infracció urbanística

és deu a l'aplicació de la nova Llel de Disciplina Urbanística aprovada pel Parlament Balear. En aquestes mateixes circumstàncies
s'hl troben prop de 200 obresii.legals més.

A. Sansó.- L'Ajuntament de Manacor ha resolt els primers expedients per infracció urbanística iniciats una vegada que havia entrat
en vigor la nova Llei de Disciplina
Urbanística aprovada pel Parlament
Balear el 23 d'octubre de 1990. El
cas més espectacular té multes de
tres milions de pessetes tant pel
constructor de l'obra il.legal com pel
seu propietari, que sumen els sis
milions del total de la sanció. Des
de l'entrada en vigor de la nova llei
de la Comunitat Autónoma, l'Ajuntament de Manacor ha iniciat prop de
200 expedients per infracció urbanística, per la qual cosa tots
aquests expedients més els que s'iniciin per a noves infraccions poden
córrer la mateixa sort que aquests
recentment resolts.

canvi, la infracció urbanística es pot
resoldre, s'obliga a la paralització
inmediata de les obres i es dóna un
plaç de dos mesos per poder legalitzar-les. En cas de complir aquest
procediment la sanció només és del
cinc per cent del valor de l'obra
executada il.legalment. Si, pel contrari, es fa cas omís al procediment
esmentat, l'expedient continua fins
a aplicar sancions del 50 o el 100
per cent del valor de l'obra realitzada, depenent de la seva gravetat.
Per posar dos exemples, el realitzar
una obra sense llicència municipal
és sancionat amb el 50 per cent,
mentres que executar-la en un terreny inadequat és del 100 per cent.

El cost

Tant per cent
Les quantitats de les sancions,
pero, no són fixes. Aquestes s'apliquen en relació al valor de l'obra
realitzada il.legalment. Així, per a
les obres realitzades il.legalment i
que per la seva situació no són legalitzables, les sancions poden arribar a ser del 200 per cent del valor
de la construcció, sempre tant pel
propietari o promotor com pel constructor. Com que l'obra no és legalitzable, la resolució final de l'expedient és la demolició, encara que
l'Ajuntament de Manacor no ha obligat mai a l'execució d'aquest extrem, malgrat temps enrera s'en decretassen algunes poques. Si, en
canvi, la infracció urbanística és pot
resoldre mitjançant la legalització,
la sanció podrá anar del 5 per cent
del valor de l'obra, fins al 50 o el
E
A 100 per cent, depenent de la
tat de la infracció.
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Antoni Sureda, delegat d'Urbanisme.

Procediment
El procediment que segueix tot
expedient de sanció és llarg, per
això s'explica que ara es comenci a
veure el resultat de l'aplicació d'una
llei que va entrar en vigor a finals
de l'any 1990. L'inspector d'obres
detecta la infracció i aquesta és
comprovada pels tècnics del departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. Si efectivament existeix la infracció, s'obri l'expedient i es notifica al propietari de l'obra il.legal. Si
l'obra no és legalitzable el final de
l'expedient és l'esmentat. Si, en

Amb aquestes sancions tan elevades es posa fi al benefici que suposava infringir la normativa urbanística encara que existís la sanció.
Abans de la Llei de Disciplina Urbanística de la Comunitat Autónoma
les sancions eren tan baixes que
era més rentable pagar la multa
que no haver de pagar el projecte
arquitectònic i el permís municipal.
Ara, en canvi, l'únic límit de les sancions és el valor de l'obra executada il.legalment, podent ser la multa
fins i tot del doble d'aquest valor.
L'esmentada llei, pero, no només
fa referència a les obres il.legals,
sinó també a les parcel.lacions de
terrenys classificats com a no urbanitzables, a la implantació de serveis urbans en sól no urbanitzable,
a l'extracció d'àrids sense les corresponents autoritzacions, als abocaments d'aigües residuals sense
depurar o residuus sòlids i a la destrucció o deteriorament d'edificis o
monuments histórico-artístics.

MUEBLES LA FABRICA
EXPONE en su Centro Comercial de Manacor
la obra del artista

MESTRE OLIVER
Exposición y venta.
A partir del Martes 9 de Junio
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MESTRE OLIVER
...No escarnece la pintura sino que
la venera y la adora. No hace

anti-pintura.
Busca la inmanencia para encontrar
esta valoración que sacude la
sensibilidad y evoca sentimientos
puros y generosos...
Josep Meliá
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Podria presentar un recurso de reposición por no existir el final de obra

Puche afirma que ha existido un favoritismo
descarado en el tema del cementerio
(M. Ferrer) Uno de los temas a
los cuales se ha opuesto el Delegado de Participación Ciudadana,
Eduardo Puche, ha sido al presentado en la última comisión de gobierno del pasado viernes, en la
que se aprobó la expedición de
nuevos títulos.
Según ha declarado el concejal
de Convergencia de Manacor al ser
preguntado sobre su posición en el
tema del cementerio afirmó: «hay
temas que por unos motivos u otros
afectan a ciertas personas de UM
pero si hay cosas raras yo no me
las callo,;en el tema del cementerio
que esta sin final de obra, la empresa no se sabe porqué razón ha tenido privilegios que son ilegales».
Puche hizo también referencias a
las discrepancias existentes entre

ipc»r

Eduardo Puche se ha manifestado a
favor de presentar un recurso de
reposición por no existir el final de obra
de la ampliación del cementerio.

él mismo y Unió Mallorquina diciendo creen que yo voy contra UM
pero yo voy en contra de las irregularidades sean del tipo que sean; si
voté en contra de la expedición de
títulos y pedí que constara en el
acta de la Comisión de Gobierno,
fué porque aunque la expedición de
títulos está bien la base es incorrecta; si existe la posibilidad de presentar un recurso de reposición lo
presentaré aunque este acuerdo se
llevó a cabo en una Comisión de
Gobierno del mes de septiembre de
1990 y parece que fué un apaño
político entre el PP y UM. Por otra
parte, tenia que haber sido el PP,
cuando estaba en la oposición que
tenia que haber presentado este recurso. Por todo esto creo que ha
existido un favoritismo descarado
pero rozando la ilegalidad».

A.M.C.

eiti.i ri de su C>flocirza
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Precisa
3 COILABORADORIES/AS
SE ()FRECE:
-Atender el fichero de clientes
- Sistema de venta basado en demostraciones.
- 20 arios de experiencia y 1.400.000 familias clientes en España
- /nTo es a puerta fría
- Productos relacionados con la alimentación y la salud
- Ingresos del orden de 150-200.000 pts.
- Contrato mercantil.
SE NECESITA:
- Dedicación media jornada (tardes) o todo el día.
- Disponer de vehículo
- Edad: 25 a 45 arios.
Interesados telefonear rnarzczna.s. de 10 a 12 h.
Atenderá el Sr . Rotger , Jefe de Ventas de la Zona
Tel. 84 47 01
-

-

-

A la roda de premsa de la passada setmana els socialistes afirmaren que no els deixaven parlar als plenaris

El Batle acusa al PSOE de mentiders
Sobre la roda de premsa realitzada pels membres del PSOE de Manacor, a la qual varen informar de
que no sels deixava intervenir en
els plenaris, el Batle ha afirmat a
aquesta redacció que «són uns
mentiders i a més tot el poble ho
sap, saben qui és que parla més
temps dins el plenari, i és en Barull;
per altra banda, jo no tenc cap cupa
de que s'estenguin tant a cada punt
i si no ho creuen que mirin la televisió amb el rellotge amb la mà i no
els quedará cap dubte». Sobre l'altra qüestió presentada pel PSOE i
que feia referencia a les darreres
contractacions fetes per l'Ajuntament el Balte els va rebatre dient
que s'ha contractat a una empresa
de serveis que havien de menester,
una empresa que és de la seva
confiança al igual que havia fet l'anterior Govern Municipal amb una
empresa que va contractar per la

Sobre les darreres contractacions fetes per l'Ajuntament, el Batle afirma que es
va contractar una gent de confiança igualment que havia fet l'anterior Govern
Municipal».

Delegació d'Esports; també ha explicat que «la contractació d'un Graduat Social, que no té res a veure
que sia el President de Convergencia Balear de Manacor, era molt necessària perquè l'Ajuntament está
un poc desordinat, no existia pla-

ning de vacances i tampoc relacions d'altres tipus que afecten els
empleat; l'Ajuntament s'ha de tractar con si fos una empresa per
saber la feina dels contractats».
M Magdalena Ferrer.

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

SUPER OFERTAS E.XF C) '92
,

31.000 pts.
35.500 pts.
49.000 pts.

4 DÍAS (3 noches)
5 DÍAS (4 noches)
8 DÍAS (7 noches)

INCLUYE: Avión directo ida y vuelta + Estancia en
Hotel muy céntrico con aire acondicionado

PLAZAS LIMITADAS

2° GRUPO A EXPO DE MANACOR Y COMARCA
ABSOLUTAMENTE TC>D0 INCLUIDO
GRAN OFERTA
DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE

15

ut...-ruvuhs
PLAZAS

Traslados de Manacor y Comarca, avión directo, traslados a Expo
con entradas incluidas, Hotel con piscina, pensión completa. Excursiones Huelva, Portugal y Granada, acompañante desde Mallorca y
seguro de viaje.
11 O ID c Fo O Ft 58.900 ir _

- -

FINES DE SEMANA Y ESTANCIAS EN

MENORCA O IBIZA

pts.
21.050 pts.
(Ofertas especiales para familias, alquiler de coches o minibuses, etc.)
ADEMÁS: Vuelos charter superbaratos a Oslo y Estocolmo, por 39.500 pts.
ida y vuelta. También toda Alemania, Francia e Inglaterra.

Avión Estancia 2 noches desde
Avión 4- Estancia 7 noches desde

11.350

INFÓRMESE

Les proves s' han realitzat durant les dues darreres setmanes

Més de 40 persones aspiren a quatre llocs
de treball convocats per l'Ajuntament
A. Sansó.- Durant les dues darreres setmanes s'han realitzat les
proves corresponents a la convocatòria de l'Ajuntament de Manacor
per a ocupar quatre llocs de feina.
A les proves s'hi han presentant un
total de 43 persones, de les 63 que
inicialment havien presentat la documentació per poder aspirar-hi.
-" Les primeres proves realitzades
corresponien a la de la placa d'inspector de Serveis Generals. S'hi
presentaren a les proves cinc persones, resultant la seleccionada
Antònia Pascual Sansó.
Dies després es començaven les
proves per a seleccionar a dos delineants. S'hi presentaren un total de
sis persones amb el corresponent
títol. Aquests sis aspirants feren les
proves previstes i el fallo del tribunal esteva previst pel dijous.
Quasi a la vegada que les proves
dels delineants, començaven també
les proves per a la contractació d'un
auxiliar administratiu. Els aspirants
varen ser 32 i després de passar

Les o ficines municipals veuran incrementat el nombre d'empleats en quatre.

totes les proves el tribunal havia de
dicidir qui era l'elegit aquest dijous.
Cal dir que aquests quatre seleccionats de moment seran contractats per mig any, amb la possibilitat
de qué el contracte se lis sigui renovat passat aquest temps. El temps

de la contractació, pero, no podrá
excedir dels tres anys, perquè del
contrari haurien de quedar fixes a la
plantilla municipal i aquestes proves
no corresponien a la creació de places de funcionariat.

Serveis Generals compra 1.000 cadires a les associacions de veïns

Després de l'estiu es posaran al cobro 10
milions de pessetes pels guals permanents
A. Sansó.- L'Ajuntament de Manacor té previst posar al cobro després de l'estiu la taxa municipal pel
servei de gual permanent, que
prohibeix l'estacionament davant
una cotxeria que tengui instal.lat el
distintiu municipal. Aquest servei es
cobrará enguany per primera vegada, després de qué es deixás de
cobrar l'any 1981. Des de Ilavors
ençà només es cobrava el preu de
12la placa, però no el servei. A partir
d'enguany, en canvi, será el contrae
.311 i la placa no es farà pagar però sí
E
r, es cobraran 6.000 pessetes per any
r. per cobrir les despeses del servei.

L'Ajuntament de Manacor espera
recaptar així un total de 10.008.000
pessetes, corresponents als 1.680
guals permanents que actualment
hi ha instal.lats en el terme municipal de Manacor.

Cadires
El departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Manacor es
gastará 750.000 pessetes amb la
compra de 1.000 cadires que destinará a les associacions de veïns
del terme municipal. Aquestes
1.000 cadires es repartiran segons
les necessitats de cada associació i

tenen l'objectiu de qué puguin esser
emprades per aquestes entitats
quan organitzin algun acte multitudinari i no es vegin amb la necessitat de demanar-les a l'Ajuntament.
Les associacions que vulguin cadires les hauran de conservar i guardar en un local que habilitin. No
seran totes, pero, les associacions
les que es veuran beneficiades per
aquesta compra de Serveis Generals, segons el seu delegat, Pere
Llinás, podran optar a les cadires
les associacions de Manacor, la de
Veïns de s'Illot, la de Porto Cristo i
la de Son Macià.

Original
Fiesta Cheers.
Tan joven como tú. Por su precio y por
todo lo que te ofrece. 5 velocidades. 3 y
5 puertas. Un original equipamiento que
te va a entusiasmar: tapicería xclusiva,
volante deportivo, banda exterior
lateral, tapacubos integrales, luneta
trasera térmica, lava-limpialuneta
trasero, lunas tintadas...

P V.P

1,083.000 Ptas

fresco
Fiesta Calypso.
El nuevo Fiesta Calypso vlene con toda
la frescura que tú esperabas. Su capota
eléctñca se abre hasta donde tú quieras.
Y además un montón de detalles de
serie que van a gustarte: volante y
asientos deportivos, tapicería exclusiva,
lunas tintadas, reloj digital, lavalimpialuneta trasero..

P.V.P.

1,252,000 Ptas

.

y de fiest
Fiesta Pachá Plus
Te ofrece todo cuanto puedas imaginar.
Y a un precio excelente Motor 1.3 más
potente y elástico. Y un equipamiento de
serie con todo lujo de detalles cierre
centralizado, ele valunas eléctricos,
volante y asientos deportivos, lavalimpialun eta trasero, tacómetro, spoiler
trasero

1.202,000 ptas.

'Precio final.
Oferta promocional incluida

Hasta fin de mes, consigue tu Fiesta Cheers. Fiesta Calypso y Fiesta Pachá Plus a los mejores precios.
Ven a tu Concesionario Ford.

INFORMA TE EN.

LA 0
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Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, DALA D'OR, FELANITX. MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
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BANCA JOVER
GRUPO CREDIT LYONNAIS

Comunica a los vecinos de la
Ciudad de Manacor y su comarca
la apertura de una sucursal
bancaria, el próximo día 30 de
Junio en Manacor, donde les
ofreceremos nuestro mejor
servicio, esperando contar con la
confianza de todos Vds.
A su disposición en:
Calle Juan Lliteras, n° 6
Teléfonos: 84 40 85
84 40 86
Fax:
84 40 87

MANAC O R

Després de la reunió entre propietaris i Ajuntament

AUMASA podria traslladar el garatge de la
barriada de Sa Torre
Els veïns de la Barriada de Sa
Torre es varen reunir amb el Batle,
Gabriel Bosch, i el responsable de
Participació Ciutadana, Eduardo
Puche per tal de presentar a l'Ajuntament les queixes dels veïns que
es troben a devora les actuals cotxeries que té l'empresa al barri.
A l'esmentada reunió es varen
demanar una sèrie de qüestions
com foren que s'aturassin els renous dels autocars a primera hora
del matí, les eternes taques d'oli a
la calçada i l'invadir tot el carrer
amb els autocars.
Com varen explicar els veïns
amb l'arribada de l'estiu el renou es
fa més intens des de les cases fins
el punt de no deixar dormir a ningú
des de les cinc o les sis del matí
quan els conductors possen els autocars en marxa per començar la
jornada de treball.

tkr'

Les propietàries d'AUMASA
explicaren que es cumpliden
les demandes dels veïns

mostrar amb una disposició molt
bona per areglar el problema i finalment es dicidí cridar l'atenció als
conductors sobre els renous que
provoquen.
Per altra banda, l'Ajuntament va
advertir a AUMASA que si infringien
les normes se multaria als autocars
a partir d'aquell moment.
Però el que es va treure d'aquesta reunió i que resulta de vital importància, si això s'arriba a cumplir,
és que s'està estudiant la possibilitat de llevar aquest garatge de la
Barriada de Sa Torre i traslladar-lo
a un lloc on no pugui molestar als

El Batle i el Delegat de Participació Ciutadana actuaren molt aviat
amb el tema, i aquest dimarts a
migdia arribaven a batlia les responsables d'AUMASA acompanyades per un encarregat de la mateixa
empresa. A les observacions que
els presentaren els responsables
de l'Ajuntament, l'empresa es va

També cal resaltar que es va
donar un plaç de confiança d'un
mes a les responsables de l'esmentada empresa per veure si es resolen aquests problemes, que será
quan es torni dur a terme una segona reunió amb l'AA.VV. de Sa Torre
per tornar parlar del tema.

El servei d'AUMASA, un tema

pendent
El que no es va parlar a la reunió
entre empresa i Ajuntament fou del
servei que dóna actualment AUMASA a Manacor i la seva Comarca, i
que no és precisament el més correcte. Tot i les protestes presentades no s'arriba a una sol.lució per
poder donar a la gent que utilitza el
servei habitualment unes garanties.
Tampoc es va tractar l'ubicació de
l'actual aturada dels autocars a la
Plaça Cos, que suposa a les hores
punta molts d'embossos al llarg de
tot el tram.
Des de l'Ajuntament la fins ara,
Delegada de Transports, Catalina
Sureda está en Contacte amb la
Conselleria per poder actuar sobre
el tema, però pareix que «aquests
contactes» no arriben a donar els
fruits desitjats.
M• Magdalena Ferrer.

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

-

-

-

Para reservas: TM'. 81 05 18

SA COMA

Protagonistes

Gabriel Galmés,
col.laborador habitual
d'aquesta revista que
ha començat a publicar
anides d'opinió al
Diario de Mallorca

Guillem Vidal Oliver,
escriptor manacorí que
morí fa poques
setmanes a Porto
Cristo, que ha estat
objecte, dies enrera,
d'un emotiu homenatge
a Badalona per part
dels alumnes i
professors de l'Institut
d'aquesta ciutat

Ángel Conesa,

Vicente Castro,

President de C.F. Porto
Cristo, que a la seva
primera temporada com
a màxim dirigent del
Club porteny, ha
conseguit ascendir al
Porto Cristo a la 3'
divisió.

President d'UIM a
Manacor, que ha estat
elegit membre del
Comité Executiu del
seu partit, en una
reunió celebrada el
passat dia 15 de juny.

CAFETERIA

SES ARCADES
Servicio cafetería, meriendas
Bodas, comuniones, bautizos

MENUS ECONOMICOS
* 2 primeros platos
* 2 segundos platos

Postres, vino, agua y gaseosa
Precio: 800 pts,

Carretera Palma-Artà, Km. 49 (junto Carpimetal)

Tel. 55 47 66

•

.
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Vos heu adonat que

aquest carrer és
d'una sola direcció
Si no vos heu temut de que en
aquest carrer hi poden circular en
només una direcció no será segurament per la manca de senyalització.
Per no haver-ni cap, II han col.locat
un de nou i no han Ilevat l'antic, que
per cert, presenta un estat de degradació. Si mos hi fitxam la instal.lació entre l'ún i l'altra és també
diferent. Al primer -és a dir al més
antic- es deixà col.locat a la paret i
els nous s'instal.len ja amb un pal
aficat enterra amb un disc més o
manco més visible. Ara el correcte
seria que la brigada municipal s'encarregás d'eliminar tots els discs
antics que han estat substituits per
altres, ja que produeix una imatge
no massa favorable.

Foto: Antoni Blau
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PAPELERIA OFICIAL
Para vender los libros de
Je ti) delos-colegios
siguientes:
NOTA:
Te serviremos con las mismas
bonificaciones que en años anteriores.
Visítanos para realizar el pedido lo
más pronto posible.
Gracias.

111D \
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SIMÓ BALLESTER

I. FORMACION PROFESIONAL
I. B. MOSEN ALCOVER
ES CANYAR
LA PUREZA
LA CARIDAD
SAN FRANCISCO

A

INMOBILIARIA
FRAU GALMES
Avda. Baix des Cos, 1 07500 Manacor

OCASION
• Se vende piso en Pto. Colom,
80 m2. con jardín comunitario,
piscina, cerca playa.
Completamente amueblado.
Precio 7.000.000 Ptas.
• Se vende planta baja en Pto.
Cristo, cosa doble preparada paro
hacer pisos. Cocina amueblado.
Precio 10.000.000 Ptas.

LOCALES
COMERCIALES
• Se alquilan locales céntricos,
con sótanos y garaje.

PISOS EN PTO.
CRISTO
• Se venden pisos de obra recien
construcción - cocinas con y sin

CHALETS
• OCASION - Se vende chalet en
S Illot- dos solares amuebladorodeado de terrazas -4 dormitorios garaje para tres coches.
Precio 18.000.000 Ptas. a
convenir.
• Se vende chalet en So Coma muy
grande. Dos plantas. Todo
amueblado lujo. Jardín de 1.200
mts. Cesped muy bien cuidado.
Piscina y barbacoa.
Precio 37.000.000 Ptas. a
1.
convenir.
• Chalet con o sin muebles Ctra.
Calas de Mca. 2.100 mts. Terreno
con árboles frutales. Piscina rodeada
de terraza. 3 Habitaciones. Garaje.
Precio 20.000.000 Ptas.

muebles. Precios económicos.

USTED NECESITA UN
EXPERTO EN RELACIONES
LABORALES, UN...

GRADUADO
SOCIAL
ASESOR LABORAL A SU SERVICIO
COLABORA CON LA
ADMINISTRACION

COLEGIADOS DE MANACOR
BARTOLOME FRAU GAUAES
Av. Boix des Co,, 1 B¡.
07500 Manacor
Tel. 55.44.77
Pf II ROSSELIO ARTIGUES

CON JUBILADOS Y
PENSIONISTAS

Pzo. Cos, 8 1°
-

CON EL TRABAJADOR
Para =aforar sus condiciones

EN LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
Servicios de Personal

FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL
GRADUADO SOCIAL RECOMDCIDAS

POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 1-2-62 DECRETO
1531E6 DE 3/6n65

07500 Manacor
Tel. 55.50.16
/As. CARMEN GARCIA FUENTES

Puerto, 32 B¡.
Porto Cristo, Manacor
Tel. 82.11.25
BÁRBARA GOMILA SERRA
Puerto, 32 Bj.
Porto Cristo, Manacor
Tel. 82.11.25
ANTONIO MERCANT NADAL
Pzo. Ramón llulI, 23

07500 Manacor
Tel. 55.13.56

ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BALEARES

TEL. 55 44 77 - FAX 55 44 91

CI Parelladas, 6 1* 07003 PALMA DE MALLORCA Tel 71 72 20 / 72 24 64 Fax 71 64 49

I

CURSOS VERANO 1992 1
INFORMÁTICA:
Curso de Informática General
CONTABILIDAD:
Cursos de Programación: Basic, Pascual, C
Contabilidad General
Tratamiento de textos: Wordperfect 5.1
Contabilidad Mecanizada
Hojas de cálculo: Lotus 1-2-3
Bases de Datos: DBase III+, DBase IV
CURSO ESPECIAL PARA JOVENES:
Diseño: Autosketch, AutoCad.
Informática & Mecanografía
MECANOGRAFIA:
HORARIO DEL CENTRO:
1 Nivel 0 a 120 Pulsaciones.
Mañanas de 9 a 13 h.
2° Nivel 120 a 200 Pulsaciones.
Tardes de 16 a 21 h.
3 Nivel 200 a 300 Pulsaciones.
Centro Uno es el Centro Recomendado y Autorizado en Baleares por los principales
fabricantes mundiales de Software.
-

-

CENTRO UNO es Centro de formación de: Wordperfect, Lotus, Borland —Ashton
Tate—, TansTools —UNIX—

e cégat

El Camino Más Diredo Hacia Tu Futuro
Via Portugal, 1 - A
Tels. 72 43 71 - 71 85 91
Fax 72 07 01
07012 Palma de Mallorca

Obispo llompart, 5

Plaza Iglesia, 2

Tel , 50 21 85

Tel. 55 56 06

07300 Inca

07500 Manacor

El sexe a Mallorca

F

a pocs mesos va sortir un
dels llibres més interessants i divertits que, de
tema històric, poguem llegir: se
tracta d'EL SEXE A MALLORCA
(Notes històriques) que han escrit el
medievalista Ramon Rosselló i el
bibliotecari Jaume Bover. Aquest Ilibre ens relata, de forma rigorosa,
una sèrie d'informacions, extretes
sempre de documents públics d'indubtable autenticitat, vers el sexe a
Mallorca a partir de l'edat mitjana.
La majoria deis casos són judicis i
La Santa Inquisició, gràcies als arxius, resulta una font informativa
estimable.
El felanitxer Ramon Rosselló
-que deu esperar amb goig el Registre de la Propietat- és, també,
l'autor de quatre toms de la Història
de Manacor, i per tant, ben conegut
per aquesta contrada.
Curiositat, delictes i malifetes, en
surten a balquena, encara que, si
alió que ens interessa és el passat
històric de Manacor podem constatar que, ja l'any 1484, Joan Bauçá,
de Manacor fou delat per, juntament amb altres, haver mort la seva
dona per adúltera.
L'any 1581 En Martí Febrer fou
aglapit pel Sant Ofici per afirmar
que la fornicació no era pecat, però
el fiscal volia demostrar que «había
cometido pecado nefando con su
hermano suyo y con otro siendo
agente y paciente, y con ovejas y
yeguas». No sabem com va acabar

el procés, però si tot això era veritat, evidentment se tractava d'un

Bernat Nadal

1/4 quer
J.12vel. , Bol ty

EL SEXE
MALLORCA
Now,,
bbsti,rigot,

postmodern alliberat.
Ara, allá on els manacorins quedaren realment bé va ser en el sector eclesiàstic. El clero manacorí
era de vena forta i enmig de tant de
misticisme que provocava l'època hi
havia qualque reacció incontrolada,
que va ser jutjada per la Inquisició,
com per exemple:
-Joana Riera, tercerola de l'ordre
de St. Francesc, acusà a «Fray Nicolás Mora, del orden de Santo
Domingo que acabándola de confesar le pasó la mano por la cara
i la besó y otras veces tuvo otros
tocamientos desonestos».

-El vicari Antoni Vallespir també
va ser acusat d'haver proposat
actes desonestos a la carne, en
confessió.
Mossèn Pere Mestre va tenir diverses acusacions. Sol.licità una

dona mentre feia el salpás i aquesta Ii donà carabasses; després, en
confessió la va renyar 1 no la va absoldre. Fou privat de confessar i
desterrat. El rector Andreu Coll
també era una bona peca que en
confessió sol.licitava de palabra i
con tocamientos a les filies espirituals. Va tenir nou testimonis en
contra y la sentencia dels tribunal
falla que fora gravemente reprehendido. Aquest rector fins i tot
se posava gelós quan vela una fadrina amb el seu nuvi.
Fra Antoni Parera era un Dominic
apassionat qui durant confessió a
Jerónia Vilanova «la puso las
manos sobre las tetas manoseándolas... y la tocó sus partes
vergonzosas y luego la dijo dos
veces si ésta la quería tocar a él
sus partes verendas». A més a
més la convidà a passar la nit amb

ell dins la cel.la dient-li que entrás
pel Claustre i la sagristia vestida
amb hàbits d'home.
No acabaríem mal aquesta relació que, com hem dit, és exhaustiva
de fets ocorreguts arreu de Mallorca i no tan sols de Manacor; mai no
s'havia presentat una investigació
histórica de tanta envergadura vers
un tema que molts d'anys ha estat
tabú. El 'libre conta anècdotes referides a alcavoteria, bestialitat, fornicació, onanisme, putes, rufians, sodomia, travestis, violacions i altres
capítols.
Conèixer el nostre passat, grades a En Jaume Bover i En Ramon
Rosselló, és una pura delícia.

Llega la Antorcha Olímpica con SEAT.

EN SU CONCESIONARIO
LE ESPERAN YA,
VENTAJAS OLIMPICAS.
Ya está entre nosotros la histórica Antorcha que inagura los Juegos
Olímpicos. Dele la bienvenida, porque gracias a la Antorcha poner en
marcha un SEAT es mucho más fácil.
Venga, ya, a su concesionario y conozca de cerca los precios y
condiciones especiales que le ofrecemos.
Salga ganando, olímpicamente

• Terra. Desde 799.000' ptas. •Marbella. Desde 717000' ptas.
• Ibiza CLX 90 CV. Aire Acondicionado, gratis.

• Toledo. Aire Acondicionado, gratis.
(9 Precios finales recomendados por e. fabricante

TENEMOS
MUCHO QUE
CELEBRAR

(IVA, transporte y ahorro promocional incluidos).

SEAT PATROCINADOR
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Infórmese en

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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per s estrúmbol
La setmana passada publicàrem
a «Son notícia» que En Gyorgy
Biró actuava al nou espectacle dels
Hams. Ara estam en condicions
d'anticipar que actuará de solista
amb la Camerata, interpretant el
Concert per a violí de Mendelssohn.
Fa temps que els manacorins volíem veure i escoltar una actuació
completa d'En Biró.
En Tommy Amengual sembla
seguirá enfront del Teatre. Serie
una bona notícia; és un bon gerent i
tant per Ell com pel Teatre, s'Estrumbol se n'alegra.

La notícia de la setmana passada
va ser la dimissió d'En Pífol com a
Delegat de Cultura. Alló més curiós
és que sembla que aquesta dimissió va ser comunicada no p'en Pífol
sinó per altres elements del Partit,
Unió Mallorquina.
D'aquí que sorgeixen dubtes: va
dimitir, precisament quan era absent, de viatge amb la Tercera
Edat. Curiós, no? Lo que sí és cert
és que té la salut delicada i havia
orinat sang. La pitonisa de 7 SETMANARI Ii havia recomanat en una
bonaventura que cuidas la prósta-

ta.

Diu En Joan Miguel que Manacor
necessita 85 Policies Municipals.
No será per posar multes d'aparcaments, pensam. En tot cas será
perquè la Policia Nacional no cobreix la tasca d'anar encalsando
ladrones, perquè no té dotació humana. La diferència de tenir municipals o nacionals és económica: 40
municipals més, a quatre milions,
costen 160 milions cada any que
pagarem noltros i hauria de pagar
Madrid.

afirmant que feien la roda de premsa perquè als Plenaris no els deixen xerrar. Si tenen raó és greu,
perquè l'Ajuntament és una espècie
de parlament local on s'imposa la
majoria, però no és acceptable que
se privi a la gent de parlar.
I parlant del Pepé direm que alguns membres miren amb mal ull
En Joaquim Fuster. Será cerqué
és tresorer del Manacor o pels seus
articles periodístics?
En Joan Andreu dessignat secretari del Partit Popular; En Puche
está en capella, fa nosa a alguns
polítics de la Sala. En Salvador
LLull comença a actuar com a President del Port (de l'AAVV) i reclama canvis de tràfic. Na Maria Antónia Munar no vol manacorins a la
seva executiva...

No mos ha passat per alt el nou
càrrec de Director de l'Institut que

recau sobre l'ex-nin-prodigi En
Joan Parera. Aquesta és una notícia important perquè l'Institut és
l'entitat encarregada de fornir els
manacorins del futur i la capacitat
del Director és més trascendent
que la del Batle. Sort.
El PSOE, en roda de premsa, va
llegir la cartilla, al Partit Popular,

I la darrera: El Batle, que com a
tal sembla no existeix, podria reencarnar-se com a cambrer, barman,
garcon o vailet. Segons declaracions que va fer En Biel Bosch da-

vant un redactor de 7 Setmanari
la seva aspiració és tornar a dur el
Bar de Na Capellera, i no és
broma.

Cartes al Director

Sobre la història del
Judo a Manacor
Sr. Director: vos agrai
ríem molt l'amabilitat de publicar la nostra carta, dirigida al vostre habitual
col.laborador Senyor CEJR.
Benvolgut Sr. CEJR: mos
permetem l'atreviment d'escriurer-vos aquesta carta
per aclarir uns conceptes
que teniu d'assumptes nostres i que estan equivocats.
A la vostra entrevista al

senyor Pep Mascaró, publicada a aquesta revista la
setmana passada, vos errau
de dalt a baix en el que es
refereix a la història del
Judo a Manacor. 1 no és
gens estrany, ja que parlau
d'un temps i d'unes circumstàncies que el vostre
entrevistat no va viure, simplement porqué era un
temps en que nottros ja
érem cinturons negres i ell
encara no havia començat a
fer Judo per exemple:

1.- En dir que el Sr. Artois
dirigia el Judo vos errau.
Del Sr. Artois, que era molt
amic nostre, (tenim entès
que el senyor Pep també
l'arrib à a conèixer a lo darrer), sabem ben cert que
mai va dirigir el Judo. Els
qui el dirigien eren en Rafel
Calleja i en Robert Muratore
i que tenien el Sr. Artois llogat perquè donás les classes a Manacor, ja que ells
tenien altres feines i no podien venir.

BRICOLAR

HIPERMADER A
Una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar, donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
de maravilla, económico y super fácil.

ABIERTO
YA!

• Kits para montar
muebles, estanterias,
repisas,etc.

'Palos para cortinas.
*Persianas
mallorquinas.
•TapaJuntas.

*Peldaños.
• Balústres

*Zócalos.
*Vigas para techos.
'Cantone ras.
*Listones
*Paneles para forrar
paredes.
'Madera para
forrar columnas.
*Tarimas flotantes y
parquet.
*Taburetes.
*Mesas.
•Puertas.
*Herramientas.

MODESTO C001.

Tenemos practicamente de todo lo que necesitas.
Ven a BRICOLAR y 10 Comprobarás.
t's

3.- No tot són equivocacions. El felicitam per haver
dit una veritat com un temple. Que primer férem Judo
a San Fernando i després
al Parc Municipal és tan
cert com que els moratons
bailen. Encara que el senyor Pep no vengués mai a
fer Judo amb noltros a cap
deis dos llocs, es veu que
ho sap de bona tinta.
acabem, estimat senyor
CEJR, amb tota la cordialitat del món vos oferim el
nostre vast coneixement de
la matèria perquè si heu de
mester conèixer cap detall
de la història del Judo a
Manacor, ens ho demaneu
personalment, i vos ben asseguram que vos contestarem amb mott de gust, cerqué si la vostra informació

en el tema ha de partir del
senyor Pep estau ben arreMANACOR

Y todas las existencias
del mercado en material
de bricolaje de madera.

2.- Quan diu que el Sr.
Artois va vendre el Club a
Lluc Mas (quina frase més
curta per contenir dos desbarats!), hauria de dir que el
Sr. Artois no va vendre res
a ningú, cerque ningú pot
vendre allá que no és seu.
El que va passar és que el
Sr. Muratore i el Sr. Calleja
vengueren el Club a Lluc
Mas i Ponç Gelabert, els
quals li posaren el nom del
seu antecessor Muratore en
agraïment per haver introduit el Judo a les Illes, i encara s'ho diu. Des d'aquel l
moment es traslladaren a
Can Pon que és allá mateix on és ara el Gimnàs
Dojo Muratore i hi ha estat
des de Ilavors, al carrer del
Judo, com es coneix popularment.

BRICO AR

H1PER M A DER A
Eic2 y que Tener rrsraclerca
cruce va ato s
pata se r
HORARIO
Do 9 a 13 1-trs - 15 a 20 Ilrs
Sat,a<los ele 9 a 13 hrs.

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

glat.

Sempre a la vostra disposició

Pong Gelabert
Adel Castor
Santiago Porte

El mal temps deslluí l'acte religiós

Molt poca gent a la processó del Corpus
(Redacció- M.F.) Aquest diumenge aproximadament a les vuit i mitja
de l'horabaixa sortia de la Parròquia
de Nostra Senyora deis Dolors la
tradicional processó del Corpus
Christi.
Si per alguns aspectes es pot
qualificar aquest acte religiós d'enguany, són simplement per la poca
gent que hi va participar i també la
va veure passar, cosa a la qual va
ajudar molt el mal temps que hi va
haver al llarg de tot el diumenge i
que va deslluir la processó.
La Banda de Cornetes i Tambors
de La Salle al davant de la processó així com els nins i nines amb els
seus vestits de comunió i finalment
la Custòdia i la Banda Municipal de
Música formaven la mateixa, la qual
va recórrer els carrers del centre
del poble fins arribar un altre cop a
la Plaça Rector Rubí on va acabar.
Foto: Antoni Blau.

Pocs manacotins sortiren al carrer per veure passar la processó del Corpus Christi.

Va ser acompanyat per les autoritats del Partit Popular

El diputat alemany Hüppe visita Manacor
(Redacció-M. Ferrer) El passat
dissabte va visitar Manacor i més
concretament la Fábrica de Parles
Majórica el diputat, Hubert Hüppe
del partit CDU, Democracia Cristiana d'Alemanya.
Hüppe va ser convidat a visitar
oficialment les Illes Balears pel Partit Popular amb la finalitat de conèixer les institucions illenques a rel
deis intercanvis establerts entre els
dos partits, alemany i espanyol.
Sobre les dotze del migdia arribava a la fábrica de Parles Majórica,
Hubert Hüppe, que va ser rebut pel
President del Partit Popular de Manacor, Miguel Llull juntament amb el
nou Secretari del partit, Joan Andreu i el Diputat del Parlament Balear, Andreu Mesquida. Després de

la visita a Parles Majórica, i per
donar per acabada aquesta jornada, Hüppe va ser acompanyat

també a les Coves del Drach.
Foto: Antoni Blau.

ACADEMIA DE LENGUAS

RAMON LLULL
Clases de alemán, español
e inglés.
Inglés EGB, FP, BUP y COU.
Clases particulares y grupos
reducidos (máx. 4 pers.).

CENTRO GINECOS
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecología
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular
C/ Bosch, 9-1°
Horario: Lunes, Martes y miércoles
de 17 a 20 h.
Telf: 55 10 08 — Urgencias 28 13 13
Manacor (Baleares)

Plaza

Weyler, 2 - 3 0 dcha. • Tel 83 82 44 • Manacor

Dr. Cesar Mesón Legas

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA

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

El concierto dará inicio sobre las diez de la noche en el campo de fútbol

Esta noche gran actuación de «Barricada»
en Porto Cristo

GOVERN BALEAR
FONS SOCIAL EUROPEU
Objetiu 3: Combatre l'atur de Ilarga durada.

CURS GRATUÏT DE

PLA D'EMPRESA
Dirigit a aturats de 'larga durada
121/majors
de 25 anys

Lí Nombre d'hores: 400

27OBJECTIU DEL CURS: Posibilitar uns
sólids coneixements per a la
Planificació, Gestió i
Administració d'una petita i
mitjana empresa
lj(Continguts:
- Gestió Comptable i Administrativa
- Gestió Financera i Bancaria
- Gestió laboral i Tributació i
Fiscalitat
- Marketing, Publicitat, Promoció,

7 Venda

E Lloc d'impartició: Centre d'Adults
Redacción.- Sobre las diez de la
noche dará inicio en Porto Cristo
uno de los conciertos más esperados del año, con la actuación de
BARRICADA. Una concierto -con
única actuación en Mallorca- en el
que se espera la asistencia de unas
siete mil personas procedentes de
Sóller, Palma, etc., y como no, de
un numeroso público de toda la comarca del Llevant. Abrirá la gran
velada «La Puerta del Ruido» quienes ofrecerán su camino al Lp que
«POR INSTINTO» es el significado

y madurez de BARRICADA. Enrique Villareal (Bajo y voz), Francisco
Javier Hernández (Guitarra y voz),
Alfredo Piedrafita (guitarra) y Fernando Coronado (batería) forman el
grupo revelación de los últimos
años del rok & roll. Su discografia
que ha ido progresando fruto del
trabajo de casi diez años, está formada por: Noches de rock & roll,
Barrio Conflictivo, No hay tregua,
No se que hacer contigo, Rojo, Pasión por el ruido, Directo y Por instinto.

I

de Manacor

Data límit d'inscripció: 3 de julio 1
fins les 13 h.

INFORMA ció I INSCRIPCIONS:

Centro de Estudios Politécnicos
Te(/: 46 12 85
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La mancomunitat del pla vol obrir un altre abocador

Necessitam una solució realista per la
problemática del fems
Un dels tants problemes ambientals que pateix el món, i també el
nostre municipi, és el dels residus
sòlids urbans.
El fems és el rastre de la nostra
societat consumista, la marca de la
civilització de l'envàs, i constitueix
un signe dels temps moderns que
requereix una atenció especial per
part de l'administració i de la societat en general.

La incineració no elimina el
fems, només el redueix a
més de contribuir a la
contaminació atmosférica, la
pluja ácida i l'efecte
hivernacle.

La planIfIcacló actual
L'any 91 va ser aprovat el Pla Director de Residus Sòlids, el qual
preveu incinerar la totalitat dels
fems produïts a Mallorca a un centre prop de Palma. La seva execució s'ha adjudicat fa molt poc temps
a una agrupació d'empreses encapçalada per GESA.
Aquest Pla Director ha estat fortament criticat per diferents agrupacions i sectors de la societat per diverses raons.
La centralització dels fems a un
lloc, Son Reus, ens permetrà eliminar molts abocadors que ara contaminen, entre altres coses, les aigües de la part forana. Això pot ser
bo. Emperò la incineració dels residus suposa destruir una gran quantitat de recursos encara aprofitables. Un percentatge elevadíssim
del que es pensa cremar es podria
reciclar per fabricar nous productes.
A més a més, la incineració suposa
contaminar l'atmosfera i les terres, i

contribueix al problema de la pluja
ácida i l'efecte hivernacle.
La incineració no soluciona cap
problema. Les cendres de la combustió poden representar un uolum
de residus tòxics perillosos equivalent al 25% dels residus que es volien eliminar. El seu abocament

comporta problemes ecològics tant
o més greus que l'abocament directe dels residus urbans; es produeixen recombinacions químiques imprevisibles i contaminació.
Aixímateix la incineració és costosíssima: 20.000 milions de pessetes per a les deixalles d'un milió
Crear nous abocadors com
el de Petra crea greus
problemes de contaminació i
és totalment innecessari.

d'habitants.

L'abocador de la
mancomunitat
La Mancomunitat del Pla ha decidit, mentre no es faci realitat la incineradora de Son Reus, crear un
nou abocador al terme municipal de
Petra. L'Ajuntament de Petra, pareix esser, está tramitant la compra
d'uns terrenys entre Petra i Manacor. Òbviament els seus plans han
topat amb la protesta decidida dels
veïns del projectat abocador, pel
que afecta les seves. propietats, i
amb la protesta d'altra gent que
veuen com una greu equivocació
aquest nou abocador quan l'ús de
qualsevol dels ja existents evitarla
haver de contaminar les aigües
subterrànies d'aquest municipi.
No té sentit autoritzar un nou
abocador quan sabem que només
ens pot crear problemes en lloc de
solucionar-los. EIS ajuntaments de
la Mancomunitat no s'han proposat
seriosament la reducció dé, residus
amb programes de reciclatge, ni
han considerat els beneficis que
comportaria enviar el seu fems als
abocadors existents.

La Ilei europea
La CEE va elaborar el 1985 una
Directiva d'obligat compliment des
de 1987 (adaptada amb quatre

anys de retard per a l'Estat espanyol) amb l'objectiu de recollir els
envasos de begudes als fems, fomentant-ne el reciclatge. Está en
tràmit de discussió una nova Directiva molt més estricta que la citada
que ens situaria en la línia d'Alemanya.
Els més avançats en aquest tema
són els Països Baixos, en establir
per llei la recollida selectiva de fems
a tots els ajuntaments per a 1994.
Aquesta recollida es duu a terme un
pic per setmana.
A Alemanya, país governat pels
conservadors, ja des de 1985 és
obligatòria la recollida selectiva de
paper, cartró i vidre a tots els ajuntaments.

Qué es fa aquí
A diferents ajuntaments de Catalunya ja fa temps que funcionen
programes de recollida selectiva de
vidres, papers, ferro i piles. Molts
d'altres tenen projectes en fase experimental. Altres llocs com Navarra també tenen en marxa programes avançats en aquest sentit.
A Palma hi ha contenidors per a
la recollida de vidres. Se n'ocupa la
Fundació Deixalles, un organisme
d'interès social que treballa en la
reinserció social dels marginats. A
Palma, fent un mínim esforç, pots
assegurar que el vidre, paper, ferro,
roba, piles, i fins i tot electrodomèstics que hagis de tirar es reciclin.
L'ajuntament de Campanet ha
col.locat contenidors per a vidre als
carrers del poble. L'empresa que
gestiona la neteja del poble s'endu
els contenidors a buidar a Palma
quan estan plens. Cada contenidor
es pot comprar a Marratxí per
menys de 70.000 pessetes.

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°

L'ajuntament d'Artà també ha començat un programa de recollida
selectiva. Té contenidors per al
vidre i el ferro. Aquí també l'empresa que gestiona la neteja municipal
s'encarrega de buidar els contenidors.

Qué s'ha de fer, per començar
La Comunitat Autónoma ha de fer
un esforç perquè es recicli el màxim
del fems que produïm, incentivant
els grans consumidors i els particulars a usar productes reciclats. Al
mateix temps ha de cercar la manera de tractar la resta de residus
sense contaminar l'entorn.
La Mancomunitat del Pla ha de
reconsiderar la seva proposta de
crear un nou abocador a Petra. Ha
de cercar la manera per poder usar
els abocadors existents per evitar
crear els problemes ambientals que
sempre comportaria una nova instal.lació i fomentar el reciclatge per
reduir la producció de fems.
L'ajuntament de Manacor ha
d'instal.lar contenidors per a vidre,
paper i ferro als carrers. Com a un
dels majors consumidors de paper
de Ilevant ha de dictaminar l'ús de
paper reciclat a totes les seves dependències.

Els particulars hem de procurar
consumir productes reciclats i demanar que els grans consumidors
facin el mateix. Els negocis com els
grans supermercats, hotels i restaurants han d'assegurar que tot el
vidre no retornable es recicli.
(Poder contactar amb la Fundació Deixalles al Tlf. 27 22 11. La
seva adreça és Cami Salard s/n.
Palma.)
LA COORDINADORA

Habló en Pula sobre la nueva situación europea

Fernando Morán, todo un compendio de
política exterior
Fernando Morán, eurodiputado por el PSOE y
ex-ministro de Exteriores, estuvo el pasado lunes
en las Tertulias de Pula, para hablar sobre la nueva
situación de la democracia en Europa. La verdad
A. Tugores.- Mucha gente en la
última tertulia de Pula, incluso algunos invitados de última hora, para
oir al político asturiano que lleva
muchos años de su vida dedicado a
la política exterior. Junto a él, Paco
Triay, Paco Obrador, Josep Moll,
Josep Meliá y un largo etcétera de
políticos y ex-políticos, que siguieron con atención tanto la charla del
diputado europeo como la posterior
tertulia.
Cuidó de la presentación, de
forma breve y acertada, —como en
él es costumbre— el periodista Jacint Planas Santmartí, quién destacó la gran cultura y personalidad
del invitado, el señorío con que desempeñó su cargo y el hecho de
que pese a los partidismos, Fernando Morán caía bien a tirios y troyanos.
Morán inicio su conferencia destacando que Europa vivía una paradoja: por una parte, nunca la democracia tuvo una franja tan amplia de

Maastrich es un
producto inacabado

países, ya sea en tránsito —como
algunos países del Este— como de
«facto». Por una parte se postula la
democracia 'por doquier, como régimen paradigmático, con derrumbe

es que, a instancias de los contertulios, paso a
paso fue dando toda una lección de política exterior, analizando la realidad europea tanto como la
del Magreb, el Este o Sudáfrica.

En Europa se ha
pasado de la seguridad
a la incertidumbre

de totalitarismos de derecha e izquierda, con la caída del comunismo; con la entrada del libre mercado y un liberalismo económico.
Pero al mismo tiempo se produce el
deterioro de algunos valores de la
cultura democrática, hecho que se
pone de manifiesto en algunas consultas electorales celebradas a lo
largo de los últimos años. Estos resultados, con resurgimientos de
neo-fascismos, con una alta abstención y con votos a grupos políticos que no pueden formar gobier-

no, no son una prueba de debilidad
de la democracia, pero sí de que
algo está pasando.
Por otra parte, según Fernando
Morán, se produce una gran desconfianza y falta de credibilidad,
entre el pueblo y sus candidatos
políticos. Y cuando falla esta relación entre el pueblo y el poder, se
esclerotiza el sistema.
Según Morán, en España se
exige una renovación de la democracia, una revitalización e
—incluso— pareció apuntar una reforma de la Constitución. La transición —dijo— se hizo bajo el signo
de la inestabilidad y la Constitución
se hizo bajo este efecto del miedo;
es por ello que se dio un alto protagonismo a los partidos, a las listas
cerradas, etc. De seguir así,
—comentó— puede pensarse que
se puede caminar hacia un cierto
vaciamiento de la vida política.

r-ur Ulfd parle, la UfflUfIlUdU uropea es una realidad esperanza-

no tiene porque temer un referendum, porque España recibe de la

dora —dijo— pero el grado de
unión política es inferior de la económica; los doce países que la
componen, que son el corazón de
la democracia en el mundo, no tienen control directo sobre el ejecutivo europeo, sino a través del Parlamento. Y precisamente en esta
perspectiva de cierto deterioro democrático, la dimensión europea es
fundamental.

CEE mucho más de lo que aporta.
Pero no es partidario del mismo
porque convierte las cosas en buenas o malas, el sí o el no.
Para Morán estos acuerdos precisan de una concertación social
con los sindicatos.
El invitado de Pula afirmó que la
situación de los Balcanes provoca
frustración e impotencia política por
la falta de poder de decisión. Se
tiene la sensación de que se podría
hacer mucho más de lo que se
hace.
Cree que después del fracciona-

paises uei C SLC, pau
latinamente habrá una recomposición del mapa y que se reestablecerán algunos tipos de relaciones
entre estos países.
Mief110 oc IUS

Respecto de las nacionalidades
afirmó que tan sólo son partícipes
de las decisiones europeas a través
del Consejo de las Regiones. Dijo
también que Suecia, Finlandia y
Austria serían en breve miembros
de la Europa unida, que Maastrich
no es un producto acabado y acabó
destacando el profundo respeto que
le merece el esfuerzo realizado por
el Sr. Ordóñez.
Foto: Toni Blau

SERVIGROP
Cuando las autonomías han
acercado el poder y la participación
al pueblo, se exige un paso más: la
definición del estado central. Disponemos de buena salud política, el
problema es que vemos los temas
de Europa como distintos.
TERRAZO O MARMOL
Resumiendo, la nueva situación
BARRO COCIDO
de la democracia en Europa se presenta con mayores expectativas
SUELOS DE PLASTICO
que nunca, pero con mayor compleMOQUETAS
jidad y con muchas incertidumbres,
como la que provoca el vacío dejado por la caída del Este. Europa
—afirmó— ha dejado de ser limitada, pero segura, a tener un amplísimo horizonte, pero con grandes incertidumbres.
Ya en la tertulia, el invitado afirmó que los recuerdos de Maastrich
implican una política económica
muy dura y que Maastrich puede
dar paso a dos referéndums en España: uno consultivo y otro, porque
puede haber implicaciones que provoquen una reforma constitucional.
Pese a todo, cree que el Gobierno PASEO MARITIMO, 64- CALA BONA

• Abrillantadas de larga duración
• Impermeabilizado incoloro y natural
• Emulsiones acrílicos blandos o duras
• Limpieza y conservación con productos de
alta calidad

TEL. 55 54 67

C/ CAPITAN CORTES, 1 Y 3 - MANACOR

Enguany foren 32 els nins que anaren a s'Hort d' es Correu a curar-se les hèrnies

Cercant una cura milagrosa a
la nit de Sant Joan
A la matinada del passat dimecres, nit de Sant
Joan, es practica a s'Hort d'Es Correu un rite
màgic per curar l'hèrnia dels infants. Aquesta tradició coneguda ja en temps dels romans comença
a la sortida del sol d'aquesta nit i anualment hi as-

sisteixen un nombre molt característic de lamines
que cerquen una cura milagrosa. L'oficiant major
encarregat d'aquest rite ho practica des de el seu
vint anys i ara és ja ajudat per quasi tota la seva família.

Els nins herniats els passen entre les branques del vimer.

La matinada de la nit de Sant
Joan es notícia obligada a s'Hort
d'es Correu. Moltes famílies acudeixen damunt les tres del dematí per
realitzar els preparatius del que podria ser una cura milagrosa per
l'hèrnia dels seus infants. A aquesta
nova edició han passat pel «vimer»
màgic un total de 32 nins i nines
procedents de tota la illa i que padeixen aquesta malaltia. La tradició
diu que la nit de Sant Joan, és una
nit fantástica, poseia per bruixes i
altres essers imaginaris de caracter
semidiabólic, presents a la tradició
oral i escrita de les cultures que
cohabiten a Espanya.
Possiblement s'hort des Correu
sia l'únic lloc de Mallorca on es
practica aquest rite màgic per curar
l'hèrnia. Fins no fa massa hauria
estat possible trobar altres cases,
com era el cas de Sóller on utilitzaven la magnòlia.
Els únics elements circunstancials que dónen el procediment a

sol del dia de Sant Joan
-Una vegada començat no pot
esser interromput fins haver acabat
amb el darrer nin.
-La criatura ha de passar entre
les branques d'abaix cap a dalt.
-Els malalts han de passar completament despullats, no fent-se
cap excepció entre els majors.

A les tres del matí arribaren

els primers malalts

El practicant major de s'Hort des
Correu des dels seus 25 anys

s'Hort d'Es Correu i que rigurosament s'han de tenir en compte són:
-L'espècia vegetal que s'utilitza
ha d'esser la vimetera.
-El ritual s'ha de començar amb
total puntualitat, just a la sortida del

Damunt les tres del dematí arribaren les primeres famílies interessades en passar els seus infants
entre les branques del vimer, havent d'esperar aproximadament fins
passades les sis. Una vegada realitzat el ritual, els pares de cada malalt envoltaren una cinta a la branca
practicada per dies després sembrar-la. Si al cap d'uns mesos
aquesta ha crescut será senyal de
que es curará l'hernia del nin.

Finalment s'ha concedit una entrevista pel dimarts, 30 de juny

El Director del MEC rebrà als pares dels
nins sense escolaritzar
(M. Ferrer) Finalment pareix que
el problema dels 72 nins sense
plaça escolar a Manacor arribará a
una sol.lució, ja que al manco, el
Director Provincial del Ministeri d'Educació i Ciencia, Andreu Crespí
rebrà a aquests pares instat per
una carta enviada pel Batle de Manacor al mateix.

Aquest dijous es va rebre la notícia de qué Crespí els havia concedit l'entrevista i poc després, el grup
de pares envia una carta al MEC
demanant una serie de qüestions
sobre la problemática de l'escolartizació dels nins i nines de preescolar a Manacor. Els pares li expliquen «que estan sense plaça 75
nins i nines. Hem de repetir que
aquesta és una situació inaceptable
en sí mateixa, i encara més si té en
compte que, possiblement, no són
els afectats els que realment caldria: ni en el moment de fer les
preinscripcions ni encara avui está
zonificada l'escola de Jaume Vidal,
fet aquest per el que hem impugnat
els resultats de la Comissió d'Escolarització que es va constituir, encara que creim que d'una manera un
poc irregular, dia 13 de maig, al
CEP de Manacor. No hem rebut
fins a la data cap resposta a la nostra instància, ni a les demés que li
hem adreçat, i que no detallarem
ara, però continuam esperant una
costestació, que no desitjam que es
refereixi a l'obligatorietat o no del
cicle preescolar, ja que entenem
que, al costat de les obligacions legals i tant fortes com elles, estan
les morals».
Per acabar la carta explica que
és el MEC qui ha de donar una
sol.lució al problema i que aquests
75 nins i nines han de tenir plaga al
poble de Manacor, el qual s'ha de
zonificar be i s'han de fer les matrícules pertinents. Com diuen els
pares aquests infants són víctimes de la llei i de la mala aplicació

de la mateixa».
Per altra banda, ha arribat a la redacció la notícia que pareix ésser
que el MEC ja ha escolaritzat als
nins de 4 i 5 anys al Col.legi de
preescolar de Sa Torre, però tots
en una mateixa aula, cosa que no

resulta molt natural. En aquests
moments sols resta esperar la resposta del Director Provincial del
MEC, sobre els alumnes de 3 anys
que no tenen plaça escolar a Manacor.
M• Magdalena

S'ERA DE PLIIA
RESTAURANT
BACALAO A LOS AJOS CONFITADOS
Premio Plato Oro IV Mostra Cuina Mallorquina.
Seleccionado con diploma en loa mejores del

tus. Periódico Ultima Hora

La Dirección del Restaurante S'ERA DE PULA comunica e invita a
todos sus clientes y amigos que los días 1, 2, 3 y 4 de julio tendrá
lugar en dicho Rte. la degustación de los excelentes vinos
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CORSA

¡Sube a más! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que ya incluye: Faros
halógenos/Luz antiniebla trasera 4- -Neumáticos 145 R 13-745 5
1)re-equipo de
radio stereo con 4 altaMces y antena + Asiento trasero abatible (3 y S puertas)
+ Cinturones de seguridad delanteros allt0IllátiCOS y traseros 4- Retrovisores
exteriores controlables desde el interior... sumas todo esto:
p
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OPEL CORSA •
ika

CRISTALES ITS1151DOS
El resultado es más: es la nueva versión Opel Corsa SWing -4Además, con modelos de 3, -1 y S puertas, Gasolina,
Diesel N' 'furbo-diesel_ ;no se pucdc pedir mas!

OPEL
• Pi4 imociiM válida durante este mes.
— Diesel y Lo gasolina no incluyen cuentarrevoluciones.

LE ESPERAMOS

CORMOTOR, S.A.

O

Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA
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Els efectius de la Policia Local es distribueixen en diferents punts

Controls informatius sobre la nova llei de
la seguretat vial
Redacció.- Els efectius de la Policia Local iniciaren la passada setmana uns controls informatius
sobre la nova llei de la seguretat
vial per tal de que els conductors de
vehicles s'assebentin i acostumin a
usar básiament el cinturó de seguretat i el casc. Aquest controls es
realitzen principalment en hores
puntes, per ser el moment que
poden informar a més ciutadants.
Els llocs establits per a la seva realització són pràcticament els més
transitats de Manacor i tot el seu
terme municipal principalment a la
zona de Porto Cristo. Un d'aquets
controls d'informació es dugué a
terme el passat dissabte dematí als
semàfors de la plaça Ramon Llull
on s'aprofitava el moment d'aturada
per informar. En principi la resposta
dels conductors resultà efectiva.
Aquesta mesura es durà a terme
fins que el batle, Biel Bosch, com a
màxim responsable de la delegació
de la Policia ordeni l'inici de la imposició de les denúncies pertinents
de qualsevol carácter.

La tasca dinformació i concienciació la duen a terme els efectius de la Policia
Local.

Festa «regalo» de l'Associació
de Tercera Edat

Aviat es començaran les obres
del bar de Na Capellera

L'Associació de la Tercera Edat prepara amb molta
d'il.lusió la festa anomenada «regalo» que es celebrará el proper dia 18 de juliol; aquesta consistará amb un
dinar a Can Bernat de Sa Parra de Porto Cristo. Cal
resaltar que «La Caixa» aportará una Orquestra, la
qual oferirà un recital de música al llarg de tota la
vetlada.
Pel proper dilluns, dia 29 de juny a les 18h, está previst en el Saló d'actes de «La Caixa» un col.loqui
sobre el servei de telèfon per assistència domiciliària,
a càrrec d'un grup de persones enteses en el tema.

Redacció.- Possiblement la propera setmana es començaran les obres del bar-restaurant de la instal.lació
esportiva de Na Capellera. Unes obres sumament necessàries donada la utilització dels aficionats que diariament o semanalment acudeixen a l'esmentat edifici i
que fins aleshores s'ha utlitzat amb una barra provisional. En principi es preveu que les obres es donin per
acabades el proper dia 6 d'agost, per tal de que quedi
tot enllestit només a l'inici dels entrenaments de les diferents entitats que empren les instal.lacions.

S ucesos
-

Debajo de la alfombra de un coche

Incautadas 61 dosis de heroína en Porto Cristo
Redacción.- Santiago G.S. de 42
años de edad y residente en Porto
Cristo, fue detenido en Manacor por
efectivos de la Policia Nacinal,
como presunto autor de tráfico de
drogas. En el momento de la detención se le incautaron 61 papelinas
de heroína preparadas y listas para
la venta, debajo de la alfombra de
su vehículo. El costo de la mercancia intervenida oscila entre las 300
y 350 mil pesetas, una vez vendidas en el mercado negro. Se trata
del mayor alijo de droga que ha incautado la comisaría de Manacor.
Desde hace algunos dias la Policia Nacional sospechaba de este
individuo como presunto traficante
de drogas, por lo que era vigilado
de cerca. El detenido no actuaba de
todas formas, en una zona determi-

La policia halló debajo de la alfombra de un coche 61 dosis de heroina valoradas
entre 300 y350 mil pesetas.

nada, aunque se supone que la
mayor parte de sus ventas se realizaban en Manacor.
Santiago G.S. fue detenido en

Manacor a la altura del Parc Municipal, donde se registró su vehículo,
encontrando el alijo debajo de una
alfombra.
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1 HORMIGONERAS

COMPRESORES DE AIRE

1 TORRES DE ANDAMIO

1 IVIPERS

PUNTALES

MARTILLCS ELECTRICOS
MANACOR:
Ortega y Gasset, 2
Tel. 55 53 07

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

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

OFICINA:
Tel. 83 54 11
Fax: 83 52 83

El presunto parricida afirmó que «ama a su mujer»

Piden 22 arios de cárcel para el manacorí
que quiso matar a su mujer e hija
Redacción.- Juan Nadal Riutord,
el vecino de Manacor para el que
se piden dos penas de 11 años
cada una por intentar matar a su
mujer y a su hija, afirmó ante el tribunal que sigue queriendo a su familia y que no desea separarse de
ella. Nadal, que se ha sometido a
un tratamiento de desintoxicación
alcohólica, había intentado arrollar
con un coche a su mujer e hija el
pasado 31 de agosto de 1991 y,
posteriormente, quiso acceder a la
vivienda para estrangularlas. La hija
del acusado declaró ante el tribunal
que no desea que su padre salga
de la prisión. El procesado mantuvo
en su declaración que cuando
abandonó la clínica volvió a Manacor y se encontró con que su mujer,
de la que se había separado legalmente por resolución judicial el 15
de abril del 91, casi no le habia de-

jado menaje y mobiliario en el que
habia sido su hogar familiar. Nadal
explicó que quena hablar con su
esposa sobre el asunto del menaje
y muebles, pero luego precisó que
realmente buscaba a su mujer para
intentar arreglar las cosas y reconciliarse, aunque ésta le eludía y
sólo acedió a entrevistarse con él
ante la presencia de la Policia Local
de Manacor.
Sin embargo, las dos presuntas
víctimas y varios vecinos declararon el pasado viernes ante el tribunal que oyeron al procesado el 31
de agosto, en la que además de los
hechos objeto de acusación, protagonizó otros incidentes, con varias
amenazas de muerte hacia su
mujer e hija. El inculpado acabó
ayer reconociendo que no quería
separarse de su esposa y que esta

ruptura matrimonial le habia agudizado sus problemas con el alcohol.
Dos de los forenses que han examinado al acusado de un doble intento de parricidio definieron el pasado viernes que Nadal es una persona que supone un claro peligro
potencial para su familia y que, a
pesar de su alcoholismo crónico, no
tiene mermadas sus facultades
mentales y volitivas. No obstante,
en los autos obra otro informe de
otros forenses en el que se dice
que Nadal sufre un stres psicosocial grave derivado del alcoholismo. Una psiquiatra y una psicóloga
-citados como peritos por Maria
Durán, la acusadora particular en
nombre de la esposa- aseguraron
ante el tribunal que madre e hija padecen serias secuelas psicológicas
por los hechos ocurridos.
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Estampación
Camisetas
Chandals
Y un largo etc...
C/ MURILLO Ng6 - TEL: 55 52 54
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Sant Lloren
El proper divendres, dia 3 de juliol.

Sant Llorenç celebra el seu Centenari
(Redacció-M. Ferrer) L'Ajuntament de Sant Llorenç celebrará el
proper dia 3 de juliol el seu primer
centenari, amb tota una sèrie d'ac-

tes importants i amb l'assistència
de les primeres autoritats autonòmiques i locals.
El programa d'actes a celebrar el

SI TE VOLS DIVERTIR AQUEST ESTIU

VINE A FER JUDO!
MANACOR
DOJO MURATORE, EL GIMNAS.
Sant Ramon, 30 i Joan Lliteras, 43
Dilluns i dimecres
de 6 a 9,15 del capvespre.
L'horarl dels pares és el mateix.

PORTO CRISTO
POLIESPORTIU MITJA DE MAR
Dilluns i divendres (nins)
de 4,30 a 6,30 del capvespre
Dimarts i dijous (adults)
a partir de les 9,30 del vespre

S'ILLOT
GUARDERIA MUNICIPAL
C/. Uampúgol
Dilluns i dimecres
de 5 a 7 del capvespre.

SANT LLORENÇ
CENTRE DE SALUT
Dimarts i dijous
de 6,30 a 7,30 del capvespre.

MATRÍCULA GRATUÏTA A TOTS ELS CENTRES
Informació y reserves: Tel. 55 44 87
DOJO MURATORE

El Citnnhs

JUDO, AIKIDO
GIMNÁSTICA FEMENINA
I MASCULINA,
SALA DE MUSCULACIÓ,
IOGA,
GIMNÁSTICA RÍTMICA,
PSICOMOTRICITAT.

proper divendres consistirá amb l'arribada de les autoritats a la Plaça
de l'Ajuntament a partir de les 20h.
es preveu l'assistència del President Cañellas, Joan Verger. T.
Soler així com de Gerard Garcia i
M• Antònia Munar. Un quart després la comitiva sortirà cap a l'Església, acompanyats per la Banda
de Música i a les 20.30h donará començament la Missa Solemne que
comptará amb l'actuació del Cor
Parroquial.
Una vegada concluit l'acte religiós es tornará a la Plaça de l'Ajuntament on a les 21.30h es fará el
Pregó i un ple institucional de caire
simbòlic, que presidira el Batle de
Manacor i el Batle de Sant Llorenç i
que comptarà amb els parlaments
de les distintes autoritats assistents.
Per acabar a les 22h tindrà lloc el
refresc i l'actuació del Grup Card en
Festa de Sant Llorenç.
Així com han informat a aquesta
redacció pareix ser que está prevista l'actuació de la famosa cantant
Luz Casal en concert, una nit de
ball de saló amb l'Orquestrina d'Algaida i una nit de festa amb «Electrica d'Arma».

Son Macià

Cala Virgília, un any més tancat
Comença s'estiu i com ja és habitual els macianers tornam tenir es
problema de sempre; es camí que
du a les cales verges de Cala Virgília i Cala Magraner entre d'altres
está tancat. I això que enguany en
Pere Llinàs, persona que sempre
ha lluitat per obrir-lo, está dins l'Ajuntament. Pareix mentira que no hi
hagi ningú dins l'Ajuntament capaç
de resoldre el problema definitivament. Bé, esperem que ben prest el
camí estigui obert ja que aquestes
cales són els llocs on tradicionalment els macianers solem anar a
fer un pa amb oli sense haver de
tropitjar un alemany, anglès...

De moment, només els «diumengers» que poren tenir un vaixell podran anar a
Cala Virgílía

llem Mascaró va tenir lloc la representació de la comèdia d'en Tiá Nicolau «Si això és sa pau que véngui
sa guerra». El Saló Parroquial estava pràcticament ple malgrat hi hagués més gent de fora poble. Els
comediants ho varen fer molt bé.
Els beneficis de la vetlada es destinaren a cubrir gastos del Saló. Ben
prest s'espera tornar-la fer.

Dissabte passat, comèdia al
Saló Parroquial
A càrrec d'un grup de macianers
de diferents edats dirigits p'en Gui-

L'equip de bàsquet, vulté
Ha acabat la Higa de bàsquet i
enguany el nostre equip, el Bar
S'Anfora ha aconseguit una classificació realment bona. Ha quedat en
vuitena posició.
Enhorabona i a veure si l'any que
ve encara se millora.
Miguel Nicolau

CONCESIONARI
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Poligon Industrial
Tels. 84 39 39 - Fax 55 35 50
07500 MANACOR
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Zanussi Industrial

SAMMIC

Montatge, servei propi - Tel. 55 17 22 MANACOR

Jaime de Juan ha rebut el permís de la conselleria i espera la retirada del precinte

L'hotel Playa Moreya de s'Illot pensa obrir
el seu lloc de gelats la próxima setmana
El propietari de l'hotel Playa Moreya de s'lIlot ha rebut ja el permís de la conselleria d'Obres Públiques per a l'obertura de la caseta
de gelats instal.lada a la terrassa del seu
A. Sansó. Amb data de 22 de
juny, la conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori ha autoritzat a l'hotel Playa Moreya de
s'Illot a l'obertura de la caseta de
gelats que l'hotel té instal.lada a la
terrassa, a pocs metres del riuet. La
caseta va ser motiu de pol.lémica
degut a que el delegat municipal de
s'Illot per l'ajuntament de Manacor,
Joan Miguel, es va oposar a l'autorització municipal de la seva obertura, fins al punt d'amenaçar amb dimitir. Malgrat aquesta amenaça, l'equip de govern va informar favorablement l'obertura de la caseta i en
conseqüència Joan Miguel va posar
el seu càrrec de delegat de s'Illot a
disposició del balte, que el va ratificar en el seu lloc.
Poc temps després, i el mateix
dia que Jaime de Juan, el propietari
de l'hotel Playa Moreya, convocava
una roda de premsa per donar la
seva versió del cas de la caseta de
gelats, Demarcació de Costes precintava la caseta, per no haver-la
llevada durant l'hivern, i una vegada
acabat el plaç pel que tenia permís
l'estiu passat. Ara, però, L'hotel
Playa Moreya ha tornat rebre el

hotel, i espera poder obrir-la la setmana que
ve. Jaime de Juan espera ara que Costas li retiri el precinte que li va posar per tenir instal.lada la caseta abans de tenir el permís.
cació de Costes. Si bé aquesta hipòtesi no ha pogut ser contrastada,
el vigilant de Costes Josep Maria
Cerezo, el mateix que va posar el
precinte a la caseta, ha estat investigant la veracitat dels comentaris
fets sobre que per Televisió Manacor es va veure com Jaime de Juan
llevava el precinte i entrava a la caseta. Cerezo qualificava aquest fet
de molt greu, la qual cosa podria
impedir l'obertura de la caseta.

-

Ell

Imatge de la caseta del Playa Moreya
amb el precinte.

permís de la conselleria per a obrir
la caseta de gelats durant aquest
estiu i De Juan confia en que dins
pocs dies Demarcació de Costes li
llevi el precinte que va posar i pugui
obrir el negoci al públic.

Investigació
Les intencions del propietari de
l'hotel, Jaime de Juan, es podrien
veure impedides, però, per Demar-

z

RESTAURANTE

12~
PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA

Respecte d'aquestes versions,
des de Televisió Manacor s'afirma
que la cinta ha estat borrada i no es
sap si realment sortiren aquestes
imatges. Jaime de Juan, en canvi,
diu que és possible que sortissen
aquestes imatges, però afirma que
ell només va desferrar mitja part del
precinte per tancar les finestres de
la caseta, després de la qual cosa
assegura que va tornar aferrar el
precinte i no ho va fer amb cap altra
intenció.
Caldrà esperar a la propera setmana, per tant, per veure si l'hotel
Playa Moreya pot obrir la seva
pol.lémica caseta de gelats o pel
contrari Costes no li permet.

NUEVA DIRECCIÓN
Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
Maitre:

ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
Abierto todos los días

S con_ C a "-rió
Francesc Galmés

La Tercera Edat comença bé l'estiu
El dissabte passat al vespre, l'Associació de la Tercera Edat de Son
Carrió, celebré com sol fer cada
any per aquestes dades una festeta, aqueixa fou una gelatada, amb
la qual volgueren començar bé l'estiu. A la festa hi assistiren la práctica totalitat dels socis i a més d'ells
també els majors de seixanta anys
també hi pogueren assistir, ja que
l'entitat que sufragà la vetlada, la
Caixa Rural de Balears, també
havia convidat a tots els carrioners
d'aquesta edat a munt.

altra banda la fresqueta contribuí a
que es gelat es conservás més
temps i més bé.
A la festa hi assistí una representació de l'entitat patrocinadora,
entre els quals es trobava el President de la Caixa Rural, Pere Capó,
el qual amb un breu parlament
agraí l'assisténcia de la gent de la
Tercera Edat i també pel fet que a
Son Carrió són molts els clients que
ha depositat la seva confiança en
aquesta entitat; el Vicepresident,
Mateu Puigrós; el Director General,
Tomeu Parets; el Director de Zona,
Rafel Prohens i altres membres de
la Junta Rector.

Segons ens diu Antoni Font, president de l'Associació, la festa resulté un èxit, sortint ben Iluida, tothom devers unes 300 persones hi
participaren i el que és millor, feren
un bon cap de taula i els que tengueren ganes de moure el esqueleto» ho pogueren fer al so de la
música del grup Ritme'n Blau.
Sols hi hagué un petit inconvenient, i és que l'estiu les feu una
passada.
En lloc de fer una bona caloreta
com pertocava, per les poques
hores que mancaven perquè l'estiu
fos aquí, a l'horabaixa s'aixecar un
vent ben fresquet, ara que per una

També alguns membres del Consistori Ilorencí prengueren part a la
celebració, ocasió que aprofità mig
en ver mig en broma, el Delegat
d'Alcaldia a Son Carrió per
sol.licitar que es cubrís la pista poliesportiva, que era on es celebrava
la vetlada, ja que a Son Carrió no hi
ha cap local de grans dimensions
capaç d'albergar a nombrosa gentada com aqueixa, i que a lo llarg
de l'any es solen reunir un parell de
vegades a Son Carrió.

O h. tarde Domingos
pdepera,SManacor.'Tel 84

CARNISSERIA S'ILLOT

CARN FRESCA
CARRER LLUC, 38
S'ILLOT

Joyas y Perlas Jewellery & Pearls

Visite Factoría en Manacor

MALLORCA

Porto Cristo
J. Moratille

«Más vale tarde que nunca»...
Los Concejales P. Llinás y A. Vives
presencian la reanudación del bacheo
de las calles de Porto Cristo que,
previsiblemente se prolongará dos o
tres semanas más.

El alquitrán pulverizado se deposita
sobre la primera capa de gravilla. Se
recubre con gravilla más fina y
finalmente se apisona para conseguir
un revestimiento capaz de resistir al
menos un año a la lluvia y al tránsito.

terioradas para llenar todos los baches; se pasa la apisonadora para
allanar la capa de gravilla; se pulveriza alquitrán sobre dicha gravilla;
se cubre con otra capa de gravilla
más fina; por fin se vuelve a apiso-

nar.
Calcula el Concejal de Servicios
Generales que quedan al menos
dos, tal vez tres, semanas de trabajo para acabar el bacheo general de
Porto Cristo. Esperemos que la
temporada estival que, en Julio, estará en pleno auge, no impida que
se desarrolle esta labor que empezó más tarde de lo previsto; pero,
«más vale tarde que nunca».
Esperemos sobre todo que se
cumplan las previsiones de dotar
nuestro pueblo de la infraestructura
que aún le falta, tanto la obra a
corto plazo ya emprendida como la
que se prevé a más largo plazo.

Petra

Me lamentaba, en mi última crónica, de que la máquina de bachear
no había vuelto aún a Porto Cristo
después de su regreso a Manacor
por razones de Ferias y Fiestas.
Tuve la precaución, entonces, de
precisar que «hoy miércoles 17, no
ha vuelto a aparecer la máquina de
bachear»; menos mal, pues, el jueves 18, la ví aparcada detrás de la
Oficina de Turismo. Se puso a trabajar pero una avería del viejo artilugio interrumpió otra vez el bacheo.
Por fin, el martes 23, solucionada
la avería, miembros de la brigada
de Manacor y la de Porto Cristo pusieron manos a la obra y pude comprobar -y retratar- la operación en la
Calle Palos de Moguer.
En presencia de los Concejales
Pere Llinás, responsable de los
Servicios Generales, y Antoni

Vives, Delegado de Porto Cristo, la
«betunera», puesta a punto, reanudó su labor.
Se trata, me explicó Pere Llinás,
de un bacheo destinado a resistir
por lo menos un año, hasta que, si
el presupuesto de inversiones lo
permite, se emprenda el saneamiento total de Porto Cristo, completando la red de alcantarillado, lo
que previsiblemente ocurrirá el año
próximo.
Entonces se podrá proceder al
asfaltado definitivo de las calles
cuya infraestructura esté acabada.
De momento, se trata de bachear
todas las calles que no tienen instalada la cloaca, incluso las de Mitjà
de Mar, según me confirmó el Delegado. El trabajo actualmente realizado consta de cinco fases: se deposita gravilla en las superficies de-

Curs de Viverista
de plantes
d'interior
M.A.LI.- Des de l'Ajuntament de
Sineu, amb la col.laboració del Servei de Promoció de la Mancomunitat Pla de Mallorca i l'INEM, s'ha
promogut la realització d'un curs de
Viverista de plantes d'interior, que
es desenvoluparà a Sineu. L'objectiu marcat pel curs és qualificar a 15
persones amb els coneixements
básica del cultiu de plantes ornamentals baix hivernacle. El curs té
una duració de 350 hores i es durà
a terme entre els mesos de setembre i desembre del present any.
El contingut d'aquest interessant
curs és el següent: les nocions generals del sol, els qüidats i manteniment de l'hivernacle, el cultiu de 1°
plantes d'interior, els tractaments fitosan itaris i les noves tecnologies.

L'Orquestra de Llevant prepara tres gales al «socavón» dels Hams

Tres concerts d'altura per aquest estiu

Giorgy Biró será el solista del primer concert.

Redacció.- Si no es presenten
entrebancs de darrera hora, és
quasi segur que l'Orquestra de Llevant celebrará, aquest estiu, tres
concerts al «socavón» dels Hams,
a benefici dels minusválids de la
Comarca de Llevant. El director de
l'Orquestra de Llevant celebrará,
aquest estiu, tres concerts al «socavón» dels Hams, a benefici dels minusválids de la Comarca de Llevant. El director de l'Orquestra,
Rafel Nadal, té pràcticament perfila-

ntall

Gabriel Estarellas, interpretará el concert d'Aranjuez.

da la programació de tres gales.
Si l'any passat es celebrá al mateix escenari una vetlada lírica d'immillorable record, amb un caire benèfic, enguany es pretén, dins una
sèrie de concerts d'estiu per tota la
comarca de Llevant, realitzar-ne
tres, amb el nom de «Nits» o
«Gales» dels Hams, que anirien
promoguts pel Rotary Club de Llevant i l'Orquestra de Llevant, també
amb una neta finalitat benéfica pel
que fa a les taquilles. I a aquest

cas, a benefici d'Aproscom, l'entitat
dedicada a l'educació i promoció
dels minusválids de la comarca de
Llevant.
Per anar fermant caps, la setmana passada es celebrá una primera
presa de contacte entre l'Orquestra,
el President del Rotary Club de Llevant i Aproscom. Les tres parts
estan molt interessades en que
aquestes gales representin un gran

èxit.

Sembla que el que ha decantat
les preferències dels promotors cap
a Aproscom ha estat, —al marge de

motor, tendrien la finalitat benéfica
que apuntàvem més amunt.

la tasca humanitaria— el carácter
marcadament comarcal de l'asso-

ciació dels minusválids.

Concerts de Llevant
La idea dels organitzadors, que
comptaran possiblement amb el suport de la Conselleria de Turisme,
és muntar una sèrie de concerts estivals amb el nom de Concerts de
Llevant. Aquests tendrien la doble
finalitat de mantenir una activitat
musical de qualitat durant l'estiu i
ofertar al turisme de la zona una activitat cultural diferent de la que
tenen habitualment. Al mateix
temps, l'Orquestra es mantén activa, també durant l'estiu, i completaria el cicle de Nadal, Pásqua (La
Passió) i l'estiu.
Dins aquests concerts d'estiu tendrien un lloc destacat les galas dels
Hams, encara que no serien els
únics concerts de l'Orquestra. l les
tres gales, que comptarien amb el
Rotary Club de Llevant com a pro-

Un, amb Giorgy Biró de
solista; un altre amb
Gabriel Estarellas i el
tercer será un concert
líric

La programació
Ja está enllestit el programa de
les tres gales; i , amb petites modificacions serien més o menys així:
La primera, possiblment el dia 18
de juliol— seria un concert de violí i
orquestra de Mendelson, que
comptaria amb l'excel«lent solista
húngar Giorgy Biró, que tant d'èxit
assolí l'any passat interpretant les
Czardas. El segon concert —dia 8
d'agost— tendria com a solista al
guitarrista mallorquí Gabriel Estare-

Ilas, que interpretaria el Concert
d'Aranjuez, del mestre Rodrigo, per
a guitarra i orquestra. l la tercera
gala, que seria a finals d'agost,
seria una gran vetlada lírica, de la
que desconeixem el programa, però
que comptaria, quasi amb tota seguretat amb la presència de la soprano Paula Rosselló i algun tenor
o baríton de contrastada qualitat.
De moment, com hem dit al principi, s'està encara en una fase de
presa de contactes, però de cada
dia va agafant més cos aquest ambiciós projecte que revitalitzaria encara més l'activitat de l'Orquestra i
donaria ocasió als cada dia més
nombrosos afeccionats a la bona
música a no haver de fer un paréntesi durant els mesos estiuencs.
Si a tot això s'hi afegeix el caire
benèfic de les tres gales a celebrar
als Hams, es pot anticipar que l'èxit
está gairebé garantit. I més si es
compta amb el suport del Rotary
Club de Llevant.
És molt possible que la setmana
que ve, els organitzadors celebrin
una roda de premsa concretant
aquest projecte ambiciós.

INSTALACION DEPURACION
COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

ACCESORIOS LIMPIEZA
y PRODUCTOS MANTENIMIENTO

SÁBADO POR
LA MAÑANA,
ABIERTO

Precios muy
especiales en
cloro y productos
de limpieza
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Miguel Ángel Riera i Joan Anselm Ginard s'hi troben inclosos

Editada una Antologia de poetes illencs
(Redacció - M. Ferrer).- Aquesta mateixa setmana es va presentar
a Ciutat l'Antologia de vint poetes
illencs realitzada per Xavier
Abraham i que ha sortit al carrer fa
poc temps.
Dintre d'aquesta Antologia s'hi
troben inclosos alguns poetes dels
més clàssics de la literatura Catalana com Miguel Ángel Riera o Josep
Llompart però també un altre
grup de poetes joves que comencen dins el món de la poesia; d'entre ells resalta la figura d'un jove
nascut a Manacor, Joan Anselm Ginard, que té editat el Ilibre «paraules, coses» de l'any 1990 que fou
guanyador del prestigiós Premi Salvador Espriu, i que passà a formar
part de l'antologia «Onze poetes

R

inèdits» realitzada per l'escriptor
manacorí, Miguel Ángel Riera.
Aquesta Antologia dels poetes
illencs es basa amb una sèrie de
poemes de cada un dels escriptors
que han tingut una vessant comuna, llegir al Café l'Havanna; aquestes lectures eren coordinades per
Xavier Abraham. A més del propi
escriptor d'aquesta Antologia apareixen a la mateixa, Miguel Bazares, Miguel Cardell, Bartomeu Fiol,
Vicenç Calonge, Biel Mesquida, Miguel Ángel Riera, Josep M Llompart, Arnau Pons, Damià Huguet,
Miguel de Palol, Jaume Pérez Montaner, Jaume Pomar, Gabriel Florit,
Angel Terron, Joan Anselm Ginard,
Francesca Verd, Jaume Rosselló,
Antoni Vidal i Jaume Vicenç.

Miguel Angel Riera juntament amb
Joan Anselm Ginard formen part de
l'Antologia de vint poetes illencs.

A

1

L

E

LA FAMILIA ADAMS

Local de proyección: Goya Cinema (Fin de semana).
De Barry Sonnenteld, con Raul
Julia y Angelica Huston.
A mediados de los años sesenta,
una serie televisiva en blanco y
negro, triunfaba en todo el mundo
era «La familia Adams», una comedia barroca con mucho humor
negro. El éxito tampoco se hizo esperar en nuestro país y los dos últimos años de los sesenta compartía
triunfos con otra serie de características muy parecidas «Los monsters».
Pues bien 27 años más tarde de
su versión televisiva y a más de

cuarenta de su lanzamiento en las
tiras de «comics» de los principales
rotativos americanos, llega esta
nueva versión cinematográfica de
aquellos personajes populares a
camino entre lo terrorífico, lo estrafalario y lo humorístico que promete
revitalizar aquellas carcajadas de
fondo y aquellos chasquidos de
dedos, que se escuchaban en la

tel 554270 (prft,nzment

R
pequeña pantalla, como señera e
indicación que llegan «los Adams».
Pese a su desastrosa e inquietante apariencia, los miembros de
la familia Adams procuran llevar
una vida de lo más normal aunque
sujetos a los convencionalismos
propios de su categoría y rango por
lo que no es de extrañar que sus
hijos se entretengan en juegos tan
inocentes como la búsqueda de la
muerte, mientras sus padres, intriguen en el firme popósito de hacerse con una sustanciosa e importante fortuna acumulada en años pasados por sus antepasados.
Género: Comedia. Valoración artístita: 6. Valoración comercial: 8.
Para todos los públicos.

El empuje de una
Nueva Generación

e

incorporand.) sistemas de seguridad activa y pasiva Como ABS,cinturones de

Las expectativas eran enormes.

altura regulable y un asiento para niños, integrado en la banqueta posterior

Aún así, el nuevo Renault 19 las ha superado Ampliamente
Y no sólo en el apasionante terreno del diseno y la potencia Como resulta evidente
con sólo ver el frontal del nuevo 16 válvulas o imaginar en acción el poder de sus 137 CV
También ha sabido dar respuesta a las exigencias sobre materia de seguridad
y ecologia, de toda una nueva generación de conductores
Aceptando el compromiso de protección al medio ambiente, con sus dos

Y todo ello, sin renunciar en absoluto a todo el confort que sólo es capaz de
albergar un coche de su categoria.
En cualquiera de sus versiones. 3, 4 ó 5 puertas y Cabriolet.
Si quieres sentir todo el empuje de una nueva generación, entra en el Nuevo
Renault 19

motores de gasolina inyección con catalizador, de 95 y 137 CV

NUEVO RENAULT 19

Orgulloso de tí.
Descúbrelo en

RENAULT

RENAULT MANACOR
Manacor:
Polígono Industrial de

Cra. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11

A S'HORA DE SA VERITAT

Per Felip Barba

El Manacor i la
Segona B

Diumenge qui ve, a partir de les
sis del capvespre, el Manacor afrontará el darrer partit d'aquest «PlayOff» d'ascens a Segona Divisió B, a
un parta que l'enfrontará a l'Imperial
de Múrcia i que si l'equip manacorí
guanya haurà aconseguit el retorn a
aquesta categoria de bronze del futbol espanyol. Culminant d'aquesta
manera una de les millors temporades que recordam del C.D. Manacor.

Ara és quan de veritat poden venir
els problemes econòmics i esportius. El Manacor necessita aumengtar molt el pressupost per poder
afrontar amb un mínim de garanties
d'éxit aquesta Segona B, també es
necessita reforçar la plantilla per
poder competir amb dignitat. Aquestas dues coses són decisives per
saber si es pot ascendir o no. Tot
dependrà en part de la resposta positiva dels socis i dels ajuds que els
comerços i els organismes oficials
puguin donar a la Directiva del C.D.
Manacor. Si això s'aconsegueix es
més que probable que el Manacor
jugui la próxima temporada a Segona B, ja que la part que més preocupa als dirigents roigiblancs és poder
cubrir l'elevat pressupost que suposa poder estar a aquesta categoria,
pel que costa només desplaçaments, arbitratges i altres despeses,
sense contar amb el pressupost de
la plantilla, que com és de suposar
será molt més alt que el d'aquesta
temporada 91-92.

Després de que s'aconsegueixi
l'ascens, dos dies després i en el
Teatre Municipal es celebrará l'Assemblea General Ordinària del C.D.
Manacor. Encara estará calent l'ambent si s'ha aconseguit l'ascens i podria esser que fossen molts els aficionats que facin acte de presència
a aquesta Assemblea. Una Assemblea que pot esser decisiva pel futur
immediat del club manacorí, ja que
es parlará de si es pot ascendir o si
s'ha de renunciar. Una renúncia que
ningú vol fer sense que els socis diguin quina és la seva aportació a
aquest possible ascens i quin és l'ajud de l'Ajuntament, perquè el Club
més representatiu del nostre poble
pugui jugar a una categoria superior.
Si es gasten tants de milions per un
esport lucratiu com són les Carreres
de Cavalls, ben bé es podrien aportar uns quants al Manacor, que en
realitat és el que ha passejat, en
més o menys encert el nom del nostre poble per dins tota Espanya.
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Per tant diumenge i dimarts,
poden esser dos dies decisius perqué el Manacor jugui la próxima
temporada a Segona B. Diumenge
en la part esportiva, guanyant a l'Imperial i dimarts a l'Assemblea en la
part económica i a on En Biel
Bosch, Batle de Manacor i En Rafel
Sureda, Delegat d'Esports, tenen
l'obligació d'assistir i recolzar el
màxim un Manacor de Segona B, o
deixar-lo a Tercera.
Aquesta és la qüestió.

durará

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

-

Olt

Encara resona l'Himne del Manacor que es va cantar devers «La
Condomina de Murcia». Per cert
que cantat amb alegria. El solista
com sempre va essser Es «Cabecín» que va estar molt alerta a fer
cap «Gall».

Aquest Manacor es mereix un
camp d'herba i moltes coses més.
Creim que Es «Florero» ja té el presupost de la gespa artificial, que per
cert també es podria emprar per entrenar cavalls.

Aquesta vegada va demostrar
que si vol pot i En Nofret va fer una
segona part impressionant, va marcar un gol i quasi quasi una altra.
Ens demanam. Per qué cada diumenge no fa lo mateix?

S'Asturiano ho va aconseguir, el
Porto Cristo ja és de Tercera Divisió. Lo fotut és que la próxima temporada no jugará amb el Manacor.
Ja haurà d'esser l'altra si l'equip
porteny ascendeix a Segona B.

En «Jimmy» tenia les idees un
poc embullades i no acabava de
tenir-lo molt clar. Dos consells del
«Nervi» Fullana Ii aclariren les
idees i entre aquest i una xispeta
les coses anaren més que bé la segona part.

No podem oblidar ni Es «Gall» ni
tampoc a «N'Alcovorof», els millors
descoordinadors de la Cantera roigiblanca, que segueixen fent barbaritats per d'aquesta manera entretenir es personal i embullar més els
allots. És això la seva tasca?...

Va contrarrestar dos gols en contra

El Manacor, a noranta minuts de la Segona B
Nofre Femenias
de penalt,
aconseguiren
aquests decisius
dos gols que
poden suposar
un ascens

Els roigiblancs
jugaren una
segona part
impresionant i
pogueren
aconseguir la

victòria
IMPERIAL: Ferrer, Camacho, Juanma, Ramón,
José, Benigno (Larlo min.
61), Galera, Agustín (Hita
min. 76), Quevedo, Cutí I
Sánchez.
MANACOR: Llodrá, Copovi, Tomás, Valentín, Gomila, Salas, Muñoz, Tófol
(TU Riera min. 46), Nofre
(Quetgias min. 84), Femenias 1 Tent,
ARBITRE: Sr. Cebrián
Cuesta. Castellà-manxego.
Va tenir una actuació impecable, a un partit jugat amb
molta d'esportivitat. Ensenyà targeta groga a Muñoz
del Manacor i vermella directa a Salas, que va haver
d'abandonar el terreny de
joc al minut 38 de la segona
part.

GOLS: 1 - 0, minut 20. Centre damunt el punt de penalt,
que Agustf impecablement i
de cap envià l'esfèric al fons
de la xarxa. 2 - 0, minut 49.
Falta que treu en Galera i
Quevedo molt oportú i
també de cap, marca el
segon gol del seu equip. 2 1, minut 52. Deixada de Femenias a Nofre i aquest tot-

a les graderies, a un capvespre tapat, encara que
durant en transcurs del partit
no va ploure.

COMENTARI: El partit es va
començar amb una lleugera
pressió de l'equip de
«Jimmy» damunt l'equip de
,

l'Imperial, encara que no
aconsegueix arribar el perill
a la porteria defensada per
Ferrer. Pero poc a poc l'equip murcià es desfà d'aquest domini i arriba el perill
a la po rt eña d'En Toni Llodrá, fins que arribà una jugada afilada amb centrada
d'En Camacho damunt el
punt de penalt, que Agustín
!hure de marcatge i de perfecte cop de cap aconsegueix enviar la pilota al fons
de la xarxa. Aquest gol es
produïa al minut 20 i era el
que posava a l'equip filial del

sol marca el primer gol del

Reial Múrcia amb avantatge

seu equip. 2 - 2, minut 72.
Ma dins l'àrea de Juanma i
la corresponent pena máxi-

en el marcador, que després
d'aquest gol controla perfectament el partit davant un
Manacor que intenta obrir linies, però que es veu sorprès per les jugades de contraatac de l'equip local, que
als minuts 35 i 44 té dues
bones ocasions de tornar
marcar, amb xuts de Galera

ma la transforma en gol Feeo
•ef.

Equip del Manacor que va empatar dins «La Condomina» de
Murcia.

menias.

INCIDÈNCIES: Partit jugat a
La Condomina de Múrcia,
amb molts poc espectadors

i Agustín, que desbarata el
poder manacorí. Amb domi-

ni de l'Imperial va acabar
aquesta primera part.

No podia començar pitjor
la segona meitat del partit
per l'equip manacori, ja que
al minut 4 i amb una jugada
a pilota aturada, un lliure indirecte que treu Galera i
Quevedo, una altra vegada
de cap aconsegueix batre a
Toni Llodrá. Aquí parexia
que la victòria es decantava
definitivament de part de l'equip murcià. Però un sorprenent Manacor reacciona favorablement i quatre minuts
després aconsegueix acursar distàncies amb un gol de
Nofre, que aprofita una perfecta deixada de Femenias.
Segueix insistint el Manacor
i cinc nimuts després un cop
de cap d'En Femenias el rebutja en Ferrer i en el minut
60, un Iliure directe tret per
Biel Femenias s'estavella al
pal esquerre de la porteria
murciana. Un minut després i
també un xut de Femenias
surt rossant el travesser de

la portería de Ferrer. Però a
la següent jugada es produeix la ma dins l'área de
Juanma, que Biel Femenias
amb la seva habitual mestria
transforma el penalt en el

gol que donaria aquest important punt al seu equip i
que el col.loca a dos punts
per aconseguir l'ascens a la
Segona Divisió B.
Per acabar direm que a
aquest «Play-Off», el Manacor ha demostrat esser l'equip més regular, que diumenge passat dins Múrcía,
en especial durant la segona
part, va demostrar la seva
vàlua i la seva categoria, a
un partit que varen haver d'igualar dos gols de desventatge i que els jugadors que
dirigeix En «Jimmy» demostraren que saben reaccionar
davant un resultat advers i
que lluiten tot el que poden i
més en defensa dels colors
roigiblancs del Manacor, que
está a noranta minuts, els
que es jugaran diumenge
que ve a Na Capellera, d'aconseguir l'ascens, ja que
guanyant l'equip manacorí
aconseguirà el títol de Campió del seu Grup per mèrits
propis i sense impugnacions
ni coses rares que ha intentat fer la Gramanet. El Manacor ha guanyat damunt el
terreny de joc aquest liderat
i esser el máxim favorit per
aconseguir l'ascens. Tot
això fa que aquesta Temporada 91-92, sigui una de les
millors del C.D. Manacor, ja
que pràcticament tota la
plantilla está formada per jugadors manacorins.

Text 1 foto: Felip Barba
Enviat especial a Múrcia

Si vence al Imperial

El Manacor, retornará a la Segunda División B
Si el equipo de Miguel
Jaume «Jimmy», juega
como lo hizo la segunda
parte en «La Condomina»
de Múrcia, ante el Imperial,
es muy dificil que pasado
mañana en Na Capellera no
consiga doblegar al filial pimentonero y con ello consiga ser primero de su Grupo
y consiga el ascenso a la
Segunda División B.
Aunque esta gesta no va
a resultar nada fácil para el
equipo rojiblanco, ya que
tendrá la responsabilidad de
vencer y con ello no depender ni de la Gramanet y del
Llíria para conseguir su objetivo.
Decimos que no va a ser
fácil porque el joven equipo
pimentonero, tiene bastante
calidad, juegan con ganas e
ilusión e intentarán aquí en
Na Capellera conseguir unresultado positivo, aunque
de todas maneras no les
sirva de nada. Aunque hay
que reconocer que el conjunto de Pepe Tovar, cuenta
con grandes jugadores y
que en cualquier momento
pueden decidir el partido a
su favor, aunque para ello
les falte un poco de mordiente en ataque y acierto
de cara a la portería contraria. Pero nunca se puede
confiar en demasía de un
equipo filial, ya que los resultados que puedan conseguir siempre suelen ser imprevisibles.
De todas maneras confiamos que los manacorenses
salgan a por todas, que decidan el partido lo más pronto posible y que ante su afición, que suponemos asistirá masivamente a las gradas de Na Capellera, que se
tiene que convertir en una
gran fiesta rojiblanca y celebrar todos el ascenso de su
equipo, que ha demostrado
a lo largo de esta Temporada 91-92, ser un conjunto
compacto, con jugadores

Manacor, va a dar inicio a
las seis de la tarde. Siendo
el Sr.Ramírez Martos del
Colegio Andaluz, el colegiado designado para dirigir
esta confrontación entre manacorenses y murcianos.
Las posibles alineaciones
que presenten ambos conjuntos no variarán mucho de
las formadas por los siguientes jugadores:

Equipo del Imperial de Múrcia, que se enfrentará el próximo
domingo al Manacor.

que han formado una auténtica piña y que han conseguido sobrepasar en mucho
el objetivo inicial que se
había trazado hace aproximadamente un año.
Con respecto al partido
que se va a jugar el pasado
mañana domingo. Miguel
Jaume «Jimmy», parece
que sólo tiene una preocupación, que es la de saber si
el Juez Unico de Competición, sanciona con algún
partido a Jaime Salas, o tan
sólo lo amonestado, en caso
de que el bravo capitán rojiblanco no pudiera jugar,
sería una baja importantísima dentro del sistema táctico y del rendimiento del
equipo. La posible baja de
Jaime Salas, podría ser suplida por Riera Chaparro.
Por lo demás, no hay novedades importantes en el
resto de la plantilla y por lo
tanto no se preveen cambios importantes con respecto al equipo que empató
el pasado domingo en «La
Condomina».
Este importantísimo y decisivo partido, en el que se
va a decidir el ascenso del

MANACOR: Llodrá, Copovi, Tomás, Valentin, Gomila, Salas o Riera Chaparro,
Muñoz, Tófol, Nofre, Femenias y Tent.
IMPERIAL: Ferrer, Camacho, Juanma, Ramón,
José, Benigno, Galera,
Agustín, Quevedo, Cuti y
Sánchez.
Texto y foto: Felip Barba

AVISO
Por no poder atender nos vemos
obligados a dejar de prestar
nuestros servicios en
KINES REHABILITACIÓN de
Porto Cristo.
Sepan que les atenderemos en

Manacor CENTRO
REHABILITACIÓN MANACOR
C/ Silencio, 4 Bajos
Disculpe las molestias y
Gracias por su confianza en nosotros
JOSÉ A. MONTOYA

13 Noticiario Deportivo
El próximo martes día 30

Asamblea decisiva del
C.D. Manacor
El próximo martes se va a
celebrar en el Teatro Municipal la Asamblea General Ordinaria del C.D. Manacor,
una Asamblea que de ordinaria no va a tener nada, si
no que va a ser decisiva
para que la actual directiva
del Manacor, en caso de
que se gane al Imperial,
tenga que decidir si el equipo rojiblanco va a jugar la
próxima temporada en Segunda B, o va a renunciar a
la categoría, ya que según
nuestras noticias la Entidad
rojiblanca tan solo tiene dos
o tres días para decidir cual
va a ser su futuro, o sea,
para admitir la categoría o
para renunciar a ella.
Decisión sin duda importantísima la que tendrán que
tomar directivos y socios, ya
que en caso de decidir jugar
en la Segunda División B,
se necesita cubrir un presupuesto que ronda los 40 millones de pesetas, tirando
por lo bajo, pero que es el
único que parece ser un
poco viable. Por otra parte,
si se renuncia a la categoría, será un duro golpe para
la afición y para el pueblo en
general, ya que a partir der
aquí pocos serán los que se
hagan socios del C.D. Manacor y Na Capellera se
verá mermada de socios y
aficionados que vayan a ver
los partidos de su equipo.
Pero todo esto lo tienen que
decidir conjuntamente directiva y aficionados y sólo
habrá dos o tres días para
dar el sí o el no, por lo tanto
lo que pueda pasar el martes en el Teatro Municiplal
puede marcar el si no del
Manacor y del fútbol en
nuestra Ciudad.
En caso de renuncia, podemos decir que el Manacor
creará un precedente en
esta categoría, ya que ningún equipo que ha conse-

guido el ascenso ha renunciado a él. Otros equipos
mallorquines han renunciado, Badia y Mallorca Atco.,
pero los dos en la segunda
Temporada de militar en
esta Segunda B. Pensamos
que la renuncia podría perjudicar al fútbol manacorí en
general y que el aceptar la
categoría sin contar con un
máximo de garantías de cubrir el presupuesto sería catastrófico. La decisión es difícil, pero se tiene que tomar
con todas las consecuencias, sea la que sea. Pero
también se tienen que buscar ayudas, subvenciones y
soportes económicos antes
de decir no al ascenso; un
ascenso que se ha conseguido a base de seriedad,
de una plantilla y un cuerpo
técnico que han trabajado
seriamente y con ilusión y
de una Directiva, presidida
por Gaspar Forteza, que ha
realizado un gran trabajo en
su parcela y que ha estado
totalmente unida con la
parte deportiva. El formar
esta gran familia rojiblanca
ha sido difícil y esta temporada se ha conseguido. Por
consiguiente la decisión a
tomar es de mucha responsabilidad. El martes día 30
de Junio, puede pasar a la
historia del C.D. Manacor,
como equipo que asciende
por tercera vez a la Segunda División B, o como el primer Club de España que renuncia a esta categoría,
después de haber conseguida esta con autoridad en los
rectángulos de juego.

Pediríamos a los socios y
aficionados que asistan masivamente a esta convocatoria y que todos juntos decidan el futuro inmediato del
C.D. Manacor. Un Manacor
que por solera e historial

merece estar en la Segunda
División B, pero con la
ayuda de todos. Afició, socios, organismos oficiales y
Ayuntamiento, se tienen que
agotar hasta el último recurso para que el equipo rojiblanco juegue la próxima
temporada en Segunda B.

El martes sobre las doce
de la noche se sabrá la decisión, esperamos y deseamos que sea cual sea, rebunde en el bien de la primera Entidad deportiva manacorense, el C.D. Manacor.
Felip Barba

Deja el Porto Cristo

Pedro González, entrenará
al Cardassar
Tal como adelantó 7 SETMANARI, Pedro González,
dejará a partir del 30 de
Junio el Porto Cristo, equipo
al que brillantemente ha ascendido a la Tercera División. El excelente técnico
asturiano, se ha comprometido a entrenar la Temporada 92-93, al C.D. Cardassar
de Sant Llorenç. Un equipo
que con la dirección de
Pedro González, puede conseguir cotas más altas.
J.F.

L'amo Andreu Frau i la seva nava obra d'art

Una escultura dedicada al
futbolista

L'amo Andreu i la seva obra.

L'amo Andreu Frau,va
acabar la pasada setmana

la seva escultura dedicada
al futbolista, una obra realment preciosa i que pareix
esser que el seu destí final
está en el Camp Andreu
Frau, del que es propietari el
conegut Andreu Frau, que
una vegada més demostra
la seva gran afición en el
futbol. L'escultura feta damunt ferro, té unes mides de
150 x 280 i pesa més de
500 quilos. Es el perfil d'un
futbolista en acció i el
model, encara que ell no ho
sapigués, és el jugador internacional del Barça i manacorí, Miguel Ángel Nadal.
Texto ¡foto: Felip Barba
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Ajuntament de Manacor
Delegació d'Esports

Després d'una excel•lent temporada

EL PORTO CRISTO,
DE NOU A LA TERCERA DIVISIÓ
Fa más o menys un any I després de que la fillació del
Porto Cristo al Manacor no tingués continuació, el Porto
Cristo va quedar com si fos un solar. Sonsa directiva,
sense entrenador I sonsa cap jugador. Tot parexia dur al
Club porteny a la desaparició, al menys del primer
equip. Paró una persona, Angel Conesa, va agafar la
presidència del Club porteny I va decidir anar per en.
Si analitzam la Lliga 91-92
que ha efectuat el Porto
Cristo, creim que es pot parlar d'una temporada més
que regular, molt bona, ja
que l'equip de Pedro González sempre ha estat al grup
capdavanter, que durant
moltes de jornades va tenir
opcions a aconseguir l'ascens directa, però que va
haver d'esperar a la Lligueta, per poder aconseguir
pujar a la Tercera Divisió.
Una Iligueta a on Pedro
González, va preparar l'equip a consciència i que la
plantilla conscient del que
es jugava no ha fet concessions i a l'hora de la veritat
han aconseguit aquest retorn a la Tercera Divisió,
quan encara manca una }ornada per acabar aquesta
Fase Final.
El Porto Cristo, ha fet una
temporada més que bona,
amb una plantilla seriosa,
amb jugadors veterans i
joves, que s'ha compenetrat
a la perfecció, fent un equip
compacte, conscient que
només es tenia un objectiu:
Ascendir. Jugadors com:
Xisco Riera, Miguel Ángel,
Nieto, Pep Plnya, Muntaner, Vecina, Servera, Ortiz,
Amar, Ouique, Joan Riera,
Mateu, Vecina, Alejandro,

:••

vant. El primer que va fer, va esser fitxar un entrenador.
Pedro González, que es va encarregar de formar la plantilla del Porto Cristo 91-92, amb l'unic objectiu d'ascend1r-lo a la Tercera Divisió. Amb una plantilla feta aviat,
paré fitxant jugadors de reconeguda vàlua, que al final
han aconseguit la meta que estava tragada.

rent.

Plantilla del Podo Cristo 91-92, que baix la direcció de Pedro
González ha aconseguit l'ascens.
Servera, Alzamora, LLuís
Lluil, Bernat Martí, Pont,
Molina etc. Han estat els
que baix la sàvia direcció
física, técnica I táctica de
Pedro González. Aquest retorn del Porto Cristo a la
Tercera Divisió Balear. Un
ascens desitjat per tots i que
gràcies a la feina seriosa de
jugadors i entrenador s'ha
aconseguit.
Ara queda el repte d'intentar consolidar l'equip porteny
dins la Tercera Divisió. Una
Tercera que és difícil, a on

hi ha equips bons i a on el
Porto Cristo haurà de lluitar
molt i bé per mantenir-se i el
que és més important per intentar la consolidació dins
aquesta categoria. Els portenys tenen una obligació
amb el seu primer Club, recoltzar-io en la part económica i també amb la seva
assistència al Municipal de
«Ses Comes», per demostrar d'aquesta manera que
volen un futbol de superior
categoria, a on no és el mateix que a la Regional Prefe-

Creim també que Ángel
Conesa, que per cert ha fet
una bona tasca a pesar de
trobar-se totsol, necessita
gent que li ajudi, que agafi
responsabilitats i d'aquesta
manera dur el Porto Cristo
així com toca. Pensam que
la tasca d'En Conesa ha
estat immillorable, però que
si té el recolzament de persones serioses que estimen
el Club, es pot aspirar a
más. No pot dur un equip
una persona, l'han d'ajudar,
s'han de crear comissions i
coordinar moltes de coses.
Amb això no vull dir que En
Conesa necessiti gent. El
que sí creim és que si está
recolzat podrá dirigir amb
más temps els destins del
Porto Cristo. Un Porto Cristo
que fa un any estava deshauciat per quasi tothom i
que diumenge passat va
aconseguir brillantment l'ascens a la Tercera Divisió
Balear.
N'Àngel Conesa, Pedro
González, jugadora, socia
I afIclonats portenys estan
d'enhorabona.
EL PORTO CRISTO, JA ÉS
DE TERCERA DIVISIO.
Felip Barba

Con su visita al Santanyí

El Porto Cristo, a celebrar su ascenso a la
Tercera División
Un gol de Bernat Martí en
el último minuto de partido,
dio la victoria y el ascenso a
la Tercera División al Porto
Cristo, que con esta victoria
sobre el Calviá y a falta de
un partido para finalizar esta
liguilla de ascenso, conseguía el título de Campeón
de su Grupo, en donde el
equipo de Pedro González
se ha mostrado el mejor y el
más regular, ya que hasta
ahora ha ganado cuatro de
los cinco partidos disputados, en los que ha marcado
8 goles y tan sólo ha encajado uno, lo que demuestra su
superioridad sobre los tres
equipos rivales, ratificando
con ello su gran temporada

y el gran trabajo de los jugadores y entrenador para
conseguir el objetivo trazado.
Con el ascenso en el bolsillo, los porteños rinden visita en el último partido de
esta Fase de Ascenso, al
Santanyí, equipo éste que
ha decepcionado y que por
méritos propios es el farolillo
rojo de la clasificación, ya
que tan sólo ha conseguido
2 puntos de los diez que se
han disputado y es el equipo
que más goles ha encajado.
Por lo que pensamos no va
a causar problemas a los de
Pedro González, para que
se despidan de esta Regional Preferente con una vic-

ria y la moral del equipo porteño, que querrán ratificar
en Santanyí su liderato y demostrar que el ascenso no
ha sido casualidad.

El gol de Bernat Martí en el
último minuto, dio la victoria
y el ascenso a su equipo.

toria, un Porto Cristo, que
contará con la baja segura
de Llull, que posiblemente
será sustituido por Mateu,
no habiendo por el momento
ninguna baja más de importancia, sabemos de la eufo-

Salvo novedades de última hora, el equipo inicial
que salte el rectángulo de
juego del Municipal de Santanyí, no variará mucho del
formado por: Servera, J.
Riera, Piña, Mateu, Miguel
Angel, Alejandro, Muntaner, Nieto, Vecina, Xisco
Riera y Bernat.
Este encuentro va a dar
inicio a las seis de la tarde y
va a ser dirigido por Dioni-

sio Gozález.
Felip Barba
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El entrenador del ascenso del Porto Cristo

PEDRO GONZÁLEZ
«El ascenso es fruto del trabajo de todos»
Pedro González, ha conseguido un éxito más en su carrera deportiva como entrenador. Su historial es brillante, como lo demuestra su paso por el Badia en la Segunda División B, en las que el conjunto de Cala Millor
consiguió durante dos temporadas la permanencia.

Hace tres temporadas consiguió el título de Campeón
con el C.D. Manacor, al que ascendió a Segunda B. Y en
esta Temporada 91-92, ha conseguido ascender al Porto
Cristo a la Tercera División, después de haber realizado
una excelente liga y una inmejorable Fase de Ascenso.

rada que ha realizado el
C.D. Manacor?.

.- ¿En qué se ha basado el
éxito del Porto Cristo en
esta Temporada 91-92?.

.- Considero que es excepcional, ya que está a punto
de ascender a la Segunda
B. También pienso que junto
con nuestro ascenso, la
campaña del Manacor y la
del Cardassar y Badia, han
dejado muy alto el nivel futbolístico de la Comarca de
Llevant.

.- Yo creo que en el trabajo
desde el primer día y la seriedad de los jugadores que
han trabajado mucho y bien
para conseguir que la temporada culminase con este
ascenso. En fútbol aún no
conozco a nadie que haya
conseguido un ascenso o alguna cosa importante sin
haber trabajado mucho.
Comenzásteis la temporada sin jugadores, ya que
el Porto Cristo no tenía retenido a ninguno. ¿Costó
mucho conseguir jugadores para formar la plantilla?.

.- Claro que costó, había jugadores, en concreto diez,
de la pasada temporada que
quedaron libres, pero que
renovaron, pero nos pusimos a trabajar seriamente y
en quince días conseguimos
formar una plantilla competitiva con jugadores de calidad en esta categoría.
.- ¿Qué ha sido lo más difícil, la Liga o la Fase de
Ascenso?.

.- Yo creo que son dos competiciones diferentes. En la
Liga intentamos conseguir la
primera plaza pero no lo
conseguimos, después centramos toda nuestra concentración y motivación en esta
Fase final y hemos conseguido nuestro objetivo.
.- ¿Piensas que el Porto
Cristo se debe reforzar
para afrontar con garantías esta Tercera División?.

.- ¿Crees que el Manacor
puede renunciar a la Segunda B?.

.- Pienso que el Porto Cristo
necesita reforzarse con cuatro o seis jugadores, esto es
al menos lo que yo pienso
personalmente, ya que la
Tercera División es muy superior a la Preferente.
.- Tu historial como entrenador es impresionante,
¿qué ha supuesto este ascenso para tí?.

.- Bueno, una gran alegría,
ya que es difícil conseguir
un título o un ascenso. Quizás junto con el haber conseguido durante dos temporadas la permanencia en la
Segunda B con el Badía,
sea ésta una de mis mayores alegrías, sin olvidarme
de la temporada que hicimos campeones con el Manacor y se consiguió el ascenso a la Segunda División
B. El trabajo realizado esta
temporada en el Porto Cristo, ha sido realmente importante, ya que los jugadores

han colaborado a tope y juntos hemos conseguido en
una temporada retornar al
Porto Cristo a la Tercera División.
.- ¿Seguirás la próxima
temporada entrenando al
Porto Cristo?.

.- De momento tengo contrato hasta el 30 de Junio,
aunque no se que voy a
hacer. Espero este día para
tomar la decisión.
.- Hablando de otro tema,
¿qué opinas de la Tempo-

.- Es muy difícil que esto suceda, sería crear un precedente, ya que aún no conozco ningún equipo de España
que haya renunciado a una
categoría que ha conseguido ascendiendo, otra cosa
es renunciar cuando un
equipo ha militado en una
categoría y por diferentes
motivos renuncia a ella.
Estoy casi convencido de
que si el Manacor gana el
próximo al Imperial, jugará
la próxima temporada en
Segunda División B.
Felip Barba

Se sorteó el Citroén de Ca'n Sion

Carmen Sánchez
Mangar, fue la ganadora
Ma

El Citroén AX 11 TE del Garage Can Sion, que fue
sorteado por el Porto Cristo, fue ganado por María del
Carmen Mangar de Porto Cristo. Nuestra enhorabuena a
la afortunada, por este extraordinario coche que le ha correspondido.
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Va superar qualsevol previsió

El sopar deis Juvenils 59-60, un acte entranyable
Com estava previst i organitzat, divendres passat es
va celebrar al Molí d'En
Sopa, un sopar que realment va esser antològic en
tots els aspectes. Vos imaginau aquells jovenells que fa
més de trenta anys jugaren
amb el Juvenil Manacor i
que era entrenat per també
un jove (encara es conserva
bé), Joan Randa. Un Juvenil
que va fer histbria dins el
Manacor, ja que molts d'ells
jugaren en el primer equip i
n'hi ha qualcun que ara hi té
un fill que juga amb el primer equip. També n'hi ha
dos que encara són «verjos». perdó, fadrins En
«Kocsis» i En «Margarito»,
que en el transcurs del
sopar intentaren lligar, però
no els va anar bé, havien de
competir amb els homes ofidals i va esser impossible.
Però parlem del sopar,
que va esser excellent. En
Joan d'Es Molí, se'n va encarregar que així fos, però
supervisat en tot moment
per Joan «Randa». El cert
és que varen menjar un
arròs brut de lo millor i després un «Cochinillo» que hagués firmat En Candido de
Segovia, però que va esser
fet bocins per en Joan, que
per rematar la festa va tirar
el plat enterra; tot a l'estil
d'En Cándido, però en mallorquí. Per si faltava un altre
detall, es va treure una tortada amb Ilumets d'oli, no hi
havia per tant, tots estaven
ben vius, encara que qualcun per motius de salut no
va poder assistir. No podien
faltar el Batle, Biel Bosch, ni
En Rafel Sureda, Delegat
d'Esports, que abans de començar el sopar, ja que tenien altres compromisos,
però que volgueren estar
presents a aquest gran acte
de companyerisme i feren
entrega d'un cendrer a cada
component d'aquell legen-

Ells es conservaven bé, encara que amb qualque cabell blanc

Elles, pareixia que encara tenien 16 anys. Estaven gua píssimes.

dani equip. Pero, com que
sempre els fadrins els agrada emprenyar, volgueren
entregar a cada dona un
«Capullo» i també un collar.
O sigui, volien quedar bé i la
veritat és que hi quedaren.
Això sí, amb l'ajud d'En
«Randa» i d'En Tbfol «Bécara», que feien la feina bruta
darrera bastidors. Aquests
jovenets fadrins i casats,
feren també entrega d'una
placa commemorativa al seu
entrenador «Randa». Just
després i com que els agrada xupar cámara, es feren
fotos elles i ells, per recordar aquest emocionant

sopar. N'hi va haver més
d'un i més d'una que es va
maquillar, tot per sortir bé a
la foto.
Crec que l'únic que queda
per dir, és que un que no hi
va esser, Miguel Estrany
«Cabecín», (diu que encara
es considera jove) va regalar un conjunt de collar i
arracades a cada dona dels
juvenils, inclòs a la meya. El
conjunt de «Madreperla» era
preciós.
Pensam que aquest acte
quedará recordat llargament
per tots aquests que assistiren al sopar, que n'hi havia

qualcun que no l'havien vist
més, com el cas de José
Luís Fernández, però que
va fer el possible per estar
junt amb el seus companys
de fa més de trenta anys.
Pensam que aquesta trobada tendrá continuitat i
donam l'enhorabona a tots
per la gran festa que feren i
que será molt difícil de superar. Encara que a n'aquest món no hi ha res impossible, va quedar demostrat divendres passat.

Felip Barba
Fotos: Ton i Blau

Mañana en Cala Millor

Partido homenaje al fallecido Julián Murillo
Mañana a partir de las
seis y media de la tarde, se
va a celebrar en el Municipal
de Cala Millor, un emotivo
partido - homenaje en memoria del desaparecido jugador y capitán del Badia de
Cala Millor, Julián Murillo,
que falleció en trágico accidente de tráfico el pasado
mes de Mayo.
Este partido - homenaje,
está organizado por la Directiva y Jugadores de la
plantilla del Badia 91-92, en
el que va a enfrentar a
estos, con una selección integrada por ex-compañeros
del añorado jugador, que en
los años que había militado
en el Badia, se han querido
adherir a este homenaje
póstumo.

Entre los jugadores que
estarán presentes hay nombres que han sido y son
grandes futbolistas, como:
M.A. Llull, Bestard, López,
Tuduri, Ton( Mesquida,
Biel Company, Toni Pastor, Mateu Adrover, Toni
Llull, Victor, Duró, Jaime,
Jaime Servera, «Parreta»,
Rufino, Obrador, Salas,
Artabe, Rafel Nadal, Arteaga, Nofre, Frau, Tonl Pascual, Paquito, Badía,
Jaume Mut, J. Barceló,
Julio García, Prol, Cánovas, Miguel Mesquida,
Julio, Carrió, Marín Munar,
Andreu Mir y otros jugadores que se quieren
sumar a este emótivo homenaje póstumo. Además
y con el Radia, jugará el

RESTAURANT
TORRADOR TIPIC

MENDIA VELL
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 51 - 84 38 35 - 82 07 50

SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS
DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,
CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES

BODAS COMUNIONES BAUTIZOS
COMIDAS DE COMPAÑERISMO
-

-

Cambiamos nuestro menú diariamente
por 975 pts., menos los domingos en
que el menú consistirá en: Paella
especial, filete de pescado, postre, vino,
agua y café por 1.500 pts.
Todas las noches abierto el Torrador
Gril (Menú 975 pts.)

«Jimmy» y Pedro González. Aunque este último parece que quiere jugar en vez
de dirigir. Miguel Más y
Pepe, serán los masajistas, siendo los delegados,
Miguel Min y Guillermo
Garau.
Se han cuidado todos los

hermano de Julián Carlos
y su cuñado Juan Carlos.
Los entrenadores que dirigirán este combinado serán:
Luís Cela, Gernat Gelabert, Miguel Jaume

detalles para que éste sea
un gran homenaje al excelente deportista fallecido y
se espera una gran asistencia de aficionados para demostrar a la familia de Julián
Murillo, el afecto que se le
tenía no sólo en Cala Millor,
si no también en toda la comarca, en la que era conocido como un gran futbolista y
una mejor persona.
Felip Barba

ASAMBLEA
ORDINARIA
DE SOCIOS
Martes, 30 de Junio de 1.992
Teatro Municipal
A las 21'00 Horas en primera convocatoria
A las 21'30 Horas en segunda convocatoria

Orden del Dia
1° Lectura y aprobación si procede del
acta anterior
2° Balance Económico temporada 1.991-1.992
3° Memoria Deportiva del Club.
4° Presentación y aprobación si procede del
Presupuesto temporada 1.992-1.993
5° Ruegos y preguntas

A BANCA MARCH

Futbito «Xarxa»

Pasado mañana termina
la Primera Fase
Sigue desarrollándose
con gran competividad la
Primera Fase del Torneo de
Fútbol Sala “ Xarxa» de
Porto Cristo, que el próximo
domingo llega a su final,
dando el próximo miércoles
día 1 de Julio, el inicio de la
Fase Final.
Los últimos resultados
que se han dado en este
Torneo «Xarxa», son los siguientes:

Construcciones Calderón 3-Construciones Herreros López 2, S'Hort 4Podium Sports 8, Comercial Artigues 9-Marcha Enrera 2
VIERNES 19 DE JUNIO
Makokis
Gambo

SABADO 20 DE JUNIO
Rehabilitación Manacor
6-S'Oliba 3, Pub Mac/Ahá
1-Comercial Artigues 4,
Natinal Nederlanden 3Viajes Magatours 5.
DOMINGO 21 DE JUNIO

JUEVES 18 DE JUNIO

11/99151".
rho

MundiSport 1, Bicicletas
Caidentey 8Construcc iones Sánchez
5.

16,
1-Golf
4-Xarop/

S'Hort 16-Marcha Enrera
2, Edén 2-Son Carrió 5,
Podium Sports 9Comercial Artigues 4.
LUNES 22 DE JUNIO
Bicicletas Caldentey 1Golf 2, Asponsor 6Makokis 10, Construcciones Sánchez 3-Xarop/
MundiSport.

Comunicat del C.D. Manacor

Als socis i simpatitzants
del C.D. Manacor

GRUAS REUNIDAS

MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -

Estimat amic:
Just a punt d'acabar la temporada esportiva 1991-92,
hem fitxat el proper dimarts 30 de Juny al Teatre Municipal a les 21 hores en primera convocatòria i a les 2130
en segona convocatòria per a celebrar l'Assemblea Anual
de Socis.
Com molt bé saps el nostre equip té bones possibilitats
2111izzczt diurnenge 28 de Juny ascendir a 2 Divisió R.
Per tot això et doman la teva assisiérida, a teva presencia és necessària fer a decidir entre tots quin ha de ser el
futur del C.D. Manacor.
Signat: Gaspar Forteza I Esteva
President del C.D. Manacor

ASISTENCIA
MANACOR

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

,. 111111111:11,1,1,11

Guillem Botellas se llevó el trofeo de la regularidad y máximo anotador

CLAUSURADA CON UNA GRAN FIESTA
LA TEMPORADA DEL PERLAS
La velada fue una auténtica movida de gran compañerismo entre
directiva, entrenadores jugadores y aficionados al mundo del baloncesto

El cadete masculino-8, destacado como equipo más regular de la temporada.

Redacción.- Los diferentes
miembros de las siete plantillas que
pertenecen al Club Perlas Manacor
de baloncesto se reunieron el pasado viernes en una gran cena de
compañerismo para clausurar la
temporada 1991-1992, que gozó de
un popular entusiasmo. En este
gran encuentro estuvieron presentes varios representantes de la Federación Balear de Arbitros, el alcalde de Manacor, Biel Bosch y el

delegado de deportes del Ayuntamiento, Rafel Sureda quienes junto
al presidente del Club Perlas Manacor, Jordi Puigserver presidieron el
acto.
La gran fiesta se iniciaba minutes
después de las nueve y media en el
Restaurante Molí d'En Sopa, con
una asistencia aproximada de unas
trescientas personas y excelentemente distribuidos. Nada más servir
el café se dió paso a la entrega de

los trofeos de la regularidad y máximos anotadores de cada componente de las siete plantillas, al equipo más regular del Club Perlas Manacor y como no, se entreaaron las
dOS insignias de plata de la entidad
a las dos jugadoras, Joana M• Parera y Antonia Febrer, que por motivos de edad se ven obligadas a no
poder jugar la próxima temporada.
A medida que se iba efectuando
la entrega de dichos galardones,

Guillem Botellas
recibiendo de
manos del
alcalde de
Manacor el trofeo
de máximo
anotador de la
temporada.

Entre jugadores,
directivos y
aficionados se
reunieron en el
Molí d'En Sopa
cerca de
trescientas
personas.

Las
componentes del
cadete femenino
disfrutaron de
una gran noche
amenizando
durante la
entrega de los
trofeos a los
galardonados.

rera y Anton

twenil temen

la entrega de los trofeos a los jugadores
más reguíares y máximos anotadores

cuyo procedimiento corrió a cargo
del secretario del Perlas, Jaume
Melis, se fue desarrollando el sorteo de los 28 premios conseguidos
entre los más fieles colaboradores
al deporte. Entre ellos cabe destacar el viaje a la Expo de Sevilla que
consiguió el delegado de deportes
del Ayuntamiento de Manacor,

Rafel Sureda.
Finalmente los representantes
del Ayuntamiento cerraron el acto
con la especial mención al deseado
polideportivo M-4 pasando a la tradicional fotografia de familia entre
los diferentes equipos.
Fotos: Antoni Blau
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Bar .Na Capallera'., Bar Alameda, JoyaCa'n Busco. Imprenta Parara, 9,../01W1: 1
ters, Elite Sport, Electrodomésticos Tni-

)(0)1, Restaurante Ca'n March, Art PIat,
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Dardos

Se celebró la cena y entrega de trofeos
Redacción.- El pasado
viernes en el Restaurante
«Son Barbot», se celebró
brillantemente la cena de
Fin de Temporada, del colectivo de Dardos de Manacor y Comarca. El acto fue
multitudinario, ya que se
dieron cita a dicha cena varios cientos de aficionados
que demostraron la captación social que tiene este
deporte en nuestra comarca.
Una vez terminada la
cena se procedió a la entre-

do'
lb..
Equipo del Recre - Ses ()elides, vencedor de la Copa de la
Liga.

ga de Trofeos y distinciones
a los clubs que se han
hecho merecedores de ellos
en el transcurso de esta
Temporada 91-92. La cena
entrega de trofeos, terminó
a altas horas de la madrugada, ya que hubo baile con
una excelente orguesta, que
puso colofón a la perfecta
organización de estos diferentes torneos de Dardos,
que se han disputado a lo
largo de esta temporada.
Foto: Toni Blau

A la quarta etapa del 111 Challange comarca de Ilevant

José Luis Mas mantén el liderat de la general
En motiu de les festes de
Sant Joan a Son Servera es
va donar la sortida als 64
corredors que participaven a
la quarta etapa del III ChaIlange comarca de Llevant.
Com a les anteriors etapes,
el recorregut total va ser de
60 kms.

Des de Son Servera cap a
Arlá, trobant aquí a primera
meta volant en Pedro Llaneras, Tomeu Vives, Manuel Bonnln.
Seguidament des d'Artá
cap a Sant Llorenç on el
pilot es va començar a estirar i separar-se en grups. A

la meta volant de Sant Llorenç van puntuar Guiem
Nadal, Tomeu Vaquer, J.
Ramón Muñoz.
De Sant Llorenç cap a
Manacor i al pas per la meta
volant, a l'altura des Jordi
des Recó puntuaven en

son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.

tÍE'stas

Ford Escort 1.6 Ghia
Opel Corsa Clty (varios)
Seat Marbella (varios)
Peugeot 205 Diesel
Volkswagen Polo G.T
Alfa Romeo 33 AA.
Lancla HF 4wD
Flat Tipo 16v AA.. ABS
Renault 19 TXE
Ford Fiesta (varios) 450.000'

PM-AB
PM-AZ
PM-AT
PM-AK
PM-AX
PM-AK
PM-AT
PM-BB
PM-AK
PM-AT

Le esperamos

CORMOTOR

S.

A.

Ctra. Palma-Arta. Km. 19.4W Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesoona nos Of wria ies

OPEL
Mejores por experiencia

'

Toni Vives, Miguel Salas,
Pedro Santandreu, trobant
aquí ja tot el pilot ben estirat.
De Manacor cap a Son
Carrió i a la costa de na
Tansana van puntuar Toni
Vives, Bernat Ferragut,
Joan Llull.
De Son Carrió cap a Son
Servera, passant per Porto
Cristo i per finalitzar cap a
Son Servera en Toni Vives i
Tomeu es van disputar l'esperit, on el va guanyar el primer per una mínima diferència.
La carrera es va disputar,
sobre tot, amb un marcatges
molt estrictes de la P.C. Manacor per conseguir mantenir el liderat de Tomeu Vives
a les metes volants i José
Luís Mas de de la Rosa a la
general.
Pel proper dissabte, la
etapa será a Sant Llorenç i
el vespre a les 930, al restaurant Sol Naixent hi haurà
el sopar de cloenda de la III
Challange on s'entregarán
els trofeus als primers classificats.

Exito del Judo Renshinkan en el Trofeo
Polideportivo Son Gotleu
Medalla de plata: pareja
formada por Jerónima Bennasar y Jaume Grimalt,
categ. 12/14 años. Nuria
Gomila y Berta Munar categ.
9/11 años.

Este pasado sábado día
20 las nuevas e impresio-

nantes instalaciones del Polideportivo Son Gotleu han
servido de marco para el I
trofeo infantil de judo del
cual lleva su nombre.
Este trofeo ha estado patrocinado por el Ajuntament
de Palma y organizado por
Lucia Mañas se han contabilizado muy pocos errores.
Los clubs que tomaron
parte fueron Shubukan, Alcudia, Ciudad de Málaga,
Colegio Magaluf, Renshinkan y Escuela Deportiva
Mañas.
Había dos modalidades,
la de iniciación, con edades
comprendidas de 6 a 14
años y con tres categorías
dividiendo dichas edades, y

Modalidad perfeccionamiento:

Sub 11 oro: Simon Martí,
Dushan Skolovicks y Mari
con el cinto máximo el naranja. Esta modalidad era
por parejas y los participantes tenían que desarrollar un
trabajo. La segunda modalidad era de perfeccionamiento, es decir, competición y
cuyas edades eran las de
sub 15 y sub 13 con dos
pesos en cada categoría,
tanto en masculino como en
femenino y el cinto mínimo

el naranja. El Renshinkan
obtuvo un brillante resultado
al conseguir disputar las
ocho finalidades que componían esta modalidad.
Los medallistas son los siguientes:
Modalidad iniciación:

Medalla de oro: pareja formada por Bárbara Bauza y
Magdalena Servera, categoría 12/14 años.

Carmen Fernández.
Plata: Felipe Martínez,
Luis Pastor, Antonia Massot.
Bronce: Andrés Castrillo.
Sub 15 oro: Cesar Cano,
Sergio Martínez y Juana
María Mari.
Plata: Fco. J. Mari, Daniel
García, Guillem Artigues y
Cristina García.
Bronce: Jeroni Sancho.

•

141-11435 filaflaCCZ , s. a..
AVDA. DES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50

APOYA AL C.D. MANACOR
PARA QUE PUEDA CONSEGUIR
EL ASCENSO A LA 2 a DIVISION B

Vidal

Es rendí un emotiu homenatge a María Massanet i Una Rigo

Brillant cloenda de la gimnástica artística i
deportiva a Manacor
Amb la tribuna quasi plena del tot les joves gimnastes en matèria artística, deportiva clanga, dirigides per un grup de monitors manacorins molt
entussiastes, posaren punt 1 final a la temporada
de 1991-1992 exhibint una gran técnica del seu do-

mini que foren llargament aplaudides pels assistents. Així mateix es rendí un emotiu homenatge a
la veterana Maria Massanet, campiona de Balears
en varies ocasions, i a Na Lina Rigo, també membre del «Gimnás Manacor».

A la gran leste de clausura de la temporada hl participaren
des de els gimnastes más petits fins als más grans en
femeníi masculí.

Durant dues hores el públic assitent va aplaudí els exercicis
que es realitzaren a les diferentes modalitats.

Brillant fou l'exhibició que es
posa en mans del membres del
«Gimnàs Manacor» el passat dissabte al poliesportiu de Can Costa.
Amb la presencia d'un nombrós públic i -per un moments- del delegat
d'Esport de l'Ajuntament de Manacor, Rafel Sureda, es desenvolupà
una gran jornada amb una prolongació aproximada de dues hores.
Coneguts i ben col.locats cadasqun deis gimnastes de l'esmentada
entitat i alineats segons la materia
que practiquen, l'entrenadora Na
Bel Aguilar començà la presentació

Na Maria Massanet i
Na Lina Rigo reberen
un emotiu homenatge
del Gimnàs Manacor

fou la primera en desprendre les llàgrimes d'emoció que després de fer
un breu reconeixement de la seva
trajectoria rebé de mans de Rafel
Sureda, una placa conmemorativa.
Na Lina Rigo rebé també de mans
dels entrenadors del Gimnàs Manacor un emotiu homenatge per la
seva trascentent tasca ditre d'aquest esport.

amb un homenatge a dues destacades gimnastes. Na Maria Massanet

Una vegada acabats els reconeixements es disposaren amb la presentació de les diferentes exhibi-
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Na Maria Massanet qui no pogué amagar la seva emoció
rebé una placa conmemorativa de l'Ajuntament de Manacor
de mans de Rafel Sureda.

cions que havien preparat i del que
cal destacar la participació de tots
els seus components i especialment de la dels més petits. Dança,
gimnástica rítmica i deportiva en diferentes modalitats, foren algunes
dels exercicis més aplaudides pel
públic i del que es pogué recollir

Na Lina Rigo també fou homenajada pel Gimnàs Manacor.

com a fet curiós que quasi tots portaven la seva filmadora o máquina
de fotografies per emportar-sen el
més efectiu record d'aquesta inobli-

rrec de les fémines com dels nins.
Per acabar la vetllada es feu entrega d'una medalla i diploma a cada
gimnaste i de varis obsequis als
col.laboradors d'aquest esport.

dable jornada. Els exercicis de
corda, pilota, sol... entre altres es
practicaren a la perfecció tan a cá-

M° Antònia Llodrá
Text ¡fotos

Penya Barcelonista

MIQUEL ÁNGEL NADAL
fere.5651119911114.,

SOPAR DIA 4 DE JULIOL
AL MOLÍ D'EN SOPA
a les 9'30 hores

amb Passistéricia d'En. Miguel Ángel
VENDA DE TIQUETS: Cafeteria Teenit de Porto Cristo
IMPORTANT: Data tope de venda, dia 1 de juliol

Hípica
En Manacor, poco ambiente en la primera nocturna

Royaumont venció en la estelar con Trío a 97.410 pts.
Parvallón marcó el mejor registro de la
reunión de Son Pardo.

•~4.14

Roi des Landes intentará realizar un
buen crono en Son Pardo.

Pobre entrada el pasado
sábado en el Hipódromo de
Manacor era de esperar, debido al mal tiempo reinante
el cual no invitaba a salir,
los aficionados de siempre
acudieron fieles a la cita y
disputaron sin embargo de
‹o una interesante reunión con
ce.
excelentes cronos.
A las 21 horas comenzó
?la reunión con la primera carrera Fomento, en la cual se
mpuso el potro de tres años

de Can Picafort SETIE ZK
que reaparecía, en la segunda victoria de otro potro
SAKIR DU KIANG que establecía un excelente registro
1269, en la tercera la
yegua de Muro Raissa Hanover se impuso a sus rivales de turno, en la cuarta
victoria de la yegua JASMINA JB de la cuadra los Claveles muy bien conducida
por P. Rosselló, en la quinta, triunfo de NOELIA que

se vuelve a poner en forma,
seguida de NIKA HD con
buen registro, en la sexta
reaparición de TIVOLI DES
MAUDS, con victoria en la
séptima, LICEO se impuso a
los demás nacionales,
NILON TR mandó la carrera
hasta pocos metros antes
de la meta cuando se desmontó.
La carrera más atractiva
de la reunión era la octava
con los ejemplares de mejor

categoría y un fondo de trío
de 363.200 ptas. mandó la
carrera el caballo de Fco.
Sitges, PRINCE DE SAISON, seguido en todo momento por ROYAUMONT
que a la postre sería el vencedor, PHEBUS DU VIVIER
y QUERER BARBES viniendo de atrás, protagonizaron
una apretada llegada, PHEBUS DU VIVIER marcó un
excelente crono de 1203
perfectamente llevado a las

riendas por A. Grimalt (ap).
Muy buena carrera de ROYAUMONT de la cuadra
Mendia Vell con A. Riera B.
En la última de la reunión
triunfo de LINX que mandó
la carrera de principio a fin,
muy superior a sus rivales.

EN SON PARDO
Noche fresca con triunfos
de PARVALLON y

POPOP ETOILE
El pasado viernes se dieron cita pocos aficionados
en Son Pardo, debido a la
corta inscripción de trotones
y a la fría noche palmesana.
En la primera carrera de
fomento ganó la yegua SILVANA, que está atravesando un buen momento, en la
segunda, de nuevo ROUSE

conseguía una victoria más,
en la tercera un empate
para la primera posición,
entre LADY DU FORT G.S.
y PELEON, en la cuarta
concertada damas triunfó el
remate de POPOP ETOILE
con Cati Massanet, seguida
de la yegua SIBIL.LA con
Antonia Vich, en la quinta
especial Nacional, venció de
nuevo el crack PARVALLON
con un registro de 1206
que fue el mejor de la reunión, en la sexta se impuso
el nuevo caballo de la cuadra Es Cabanells QUITO DE
NOELS que puso tierra de
por medio y entró en solitario a la meta, en la séptima
y última de la reunión la
yegua de la cuadra Nivell de
Manacor se imponía sobre
la misma línea de llegada a
UDINO DU HAMEL.

En Manacor

Nueve interesantes carreras
sobre 2.700 metros
Este sábado en el hipódromo de Manacor hay programadas nueve interesantes carreras al trote enganchado
sobre la distancia de 2.700 metros, con un fondo de
cuarteto en la última de 48.300 ptas.
De todas ellas con TREFLE DU RIVAGE, RANITIC,
PENSEUR, PORUS, PAPILOU, QUERER BARBES,
REVE NOEMIE, TRETUN, PHEBUS DU VIVIER y
QUETZAL D'OVILLARS.
Nuestro pronóstico:
1 Carrera: Soldado, Silver AM, Slim.
2' Carrera: Roure, Setie ZK, Speddy Pelo.
3' Carrera: Rossinyol, Raconde d'Iquelon, Nit de Jolie.
4' Carrera: Nabulosa, Jasmina JB, Pakistan.
5' Carrera: Rico de Lignac, Uba Vive, Rich Nanon.
6' Carrera: Popop Etoile, Reina de la Manza, Rival de
Monts.
7' Carrera: Riker Bleu, Linx, Norelia.
8' Carrera: Ranitic, Trefle du Rivage, Tretun
9' Carrera: Marta, Landaburu, Jokus S.F.

O .LOCAL CENTRI

:

En Son Pardo

Premio Citroen-Minaco y
Especial I Categoría
Ocho carreras programadas para este viernes con comienzo de la primera a las 2130 horas y la mayoría
sobre la distancia de 1.600 metros.
Buena inscripción de trotones y carreras que se preveen muy igualadas.
El plato fuerte de la reunión son las dos (Amas carreras, la séptima con quince ejemplares de III Categoría,
con fondo de trío de 43.000 ptas. Y la octava Especial I
Categoría con ocho ejemplares inscritos sobre la distancia' de 1.700 metros en la que se pueden registrar unos
cronos de calidad con ROI DES LANDES, HJERARD NICOLAI, OCELOT DU VAL y QUIPODI entre los favoritos.
Nuestros favoritos:
1' Carrera: Strella MA., Silvana, Salva d'Or
2' Carrera: Ritchy, Reine d'Ablum, Pip.
3° Carrera: Petit d'Amour, Noelia, Marivent B.
4' Carrera: Ruberian, Ni Ion TR, Fanático H.
5' Carrera: Speed Atout, Radar Varfeuil, Quader.
6' Carrera: Quito de Noels, Recital du Vandel, Marlene II.
7' Carrera: Nome Hanover, Nansa Stensbaek, Ibrahim
Candor.
8' Carrera: Roi des Landes, Hjerard Nicolai, Hooge.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

CAMPANYA DE LLUITA
CONTRA LA PROCESSIONÁRIA
DEL PI
Per la present s'informa que la
Conselleria d'Agricultura i Pesca ha
promogut la campanya de lluita contra la
processionária del pi, poden els
interessats fer les seves sol.licituds a les
Oficines Municipals a partir del dia
següent al de la publicació de l'aquest
anunci per tal d'obtenir les trampes i
feromones. És suficient col.locar una
trampa per cada 10.000 m'.

Manacor, 23 de juny de 1992
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

El proper dia 6 d'agost participaran al Campionat d'Espanya

Pilar Muñoz i Guillem Genort, campions de
Balears en categoria infantil de tenis
Redacció.- Els manacorins, Pilar Muñoz i Guillem
Genovart aconseguiren classificarse la passada setmana com a Campions de Balears de la categoria infantil
de tenis. Els resultats demostren el domini de Na
Pilar amb un marcador de 64, 6-4 i la intensa però segura lluita del jove resident a
Palma Guillem amb 6-1, 3-6
i 6-1. Per altra banda cal
destacar que el proper dilluns i dimarts, En Guillem i
En Toni Llodrá han de passar unes proves per entrar a
la Federació Catalana de
tenis. Així mateix es disputará el campionat d'Espanya
el dia 6 d'agost i en el juliol
la fase final del Campionat
de Balears per equips a

Na Pilar Muñoz és una de
les joves promeses de/tenis
a l'illa.

Cala Ratjada. En aquest darrer hi participaran les categories de infantil, cadete i junior, éssent els components
de l'infantil de Manacor un
dels millors. Les categories
d'aquesta darrera fase estaran representades per Na
Pilar Muñoz, En Guillem Genovart, En Daniel Salcedo,
Sebastià Bassa, En Toni
Liodrá i En Santi Oliver en
cadete i infantil i a la categoria junior per En Joan Miguel, Xisco Maimó, Joanjo
Tur i M• del Mar lausin.

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
Diumenge, dia 28 de juny
a les 6 del capvespre

PARTIT DECISIU PER L'ASCENS A SEGONA B

IMPERIAL
C.D. MANACOR

)Ik BANCA MARCH

1\Totícies d'Empreses
Situada al costat del Restaurant del mateix nom

Inaugurada la Cafeteria Ses Arcades
(Redacció-M.F.) Al costat del conegut Restaurant Ses Arcades, situat a la carretera de Palma -Artà
km. 49 (devora Carpimetal) es va
inaugurar a finals del mes passat, el
que és la Cafeteria Ses Arcades.
Aquesta nova Cafeteria, que está
dirigida pels mateixos propietaris
que el Restaurant, es dedica a tot el
serveis de cafeteria així com també
a la realització de menús econòmics pels clients. Per altra banda, la
Cafeteria Ses Arcades ofereix a tot
el públic en general la possibilitat
de realitzar menús i buffets per
bodes, comunions i batejos.
El número de telèfon d'aquesta
nova cafeteria Ses Arcades de Ma-

nacor és el 55 47 66, al qual poden
telefonar totes les persones interessades amb contractar els serveis

MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)

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

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

que el Restaurant i Cafeteria Ses
Arcedes ofereixen als seus clients.
Foto: Antoni Blau.

,2dEi3WífLL IMMIT
OFERTA VERANO
Amueblar piso o apartamento
por tan sólo
650.000 pts., a escoger:
*17 modelos comedor
*5 modelos dormitorio
*5 modelos de entrada
con espejo incluído
*3 modelos de sofás con

*Colchón y somier para
las camas (super lujo)
*1 habitación juvenil
completa (armario dos
puertas, cama, mesa y
tela a escoger
mesa escritorio)
*1 mesa cuadrada o redonda con cuatro sillas
Si su compra es superior a las 650.000 pts.
podrá elegir una viaje de 1 semana a Ibiza o Torremolinos para dos personas. Incluye: Avión,
hotel y desayunos.

CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Oferta válida hasta el 15 de Julio.

Promociones Cavall Bernat S.A.

Ronda del Puerto sin Tel. 84 48 48 MANACOR

•S>3::::::155115
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Cafetería
Bon Menjar

Bateig

NUEVO HORARIO
abierto a partir de las 3 h. de la
madrugada hasta las 23 h. de la noche
TAPAS VARIADAS
BOCADILLOS
MENU
REPOSTERÍA MALLORQUINA

COMERCIAL
A RTIGUES C. B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

PRECISA
El passat cap de setmana es va celebrar el bateig
dels dos germans Juan Antonio i Jaime Alejandro a
l'Església de Porto Cristo. Posteriorment es va oferir
un dinar al Restaurant Mendia Vell. Enhorabona i moltes felicitats als seus pares i familiars.
Foto: Xesc

HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE

OFICIAL DE FONTANERIA
CON EXPERIENCIA
Tel. 55 51/7

CES

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 26.06.92 Menú viernes 03.07.92

1

1el
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H Residencia
RESTAURANTE
CESAR

* Trampó» Emperador
* Costilla de Avila
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.600 pts.

RESTAURANTE CESAR
CI
Tel. 82 53 02. Porto Colom

* Sopa Juliana
* Muslos de pavo dorado
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2,300 pts.

También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.

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

Lira.
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La venguda d'Ekitai Ahn
La fotografia, cedida per l'amo
Antoni Juan «Duro», fou captada el
dia 30 de novembre de 1951, a una
vetlada que es celebré al local social de La Capella, amb motiu de la
venguda d'Ekitai Ahn, director d'orquestra simfònica, a Manacor.
De les bones relacions entre
aquest director coreé i La Capella
en sortiren una sèrie de concerts,
però potser el més important el que
s'oferia al Principal de Palma, amb
la novena simfonia de L.V. Beethoven. A rel d'aquesta trobada a Manacor, D. Rafel Bargalló convidé la
Capella a un viatge a Barcelona
amb totes les despeses pagades.
Hi són a la fotografia: (Asseguts):
Mn. Baltasar Pinya, Mr. Ross, Sra.
de Ross, Mtro. Ekitai Ahn, D. Rafel

Bargalló, Bartomeu Rosselló (de
l'Hotel Felip), D. Toni Puerto, D
Francisca Rosselló, Sra. de D. Pep

Picó i D. Pep Picó. (Drets): D. Cayetano Puerto, Gabriel Prohens i
Rafel Nadal.

NECROLÒGIQUES

Del 19 al 25 de juny

Toni Nicolau Uinás Antònia Fullana i Llull
(a) de Ca'n Caparó
(a) Blanca

morí als 88 anys

morí als 82 anys

Pompas Fúnebres de Manacor

Paseo Ferrocarril rr 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

VE? DES
Venc Citroen Dyane 6. PM5543-U per 75.000 pts. Informes
Tel: 84 46 73 (a partir de les 8 del
vespre)(26-6)
Venc moquinária de fusteria
is torn CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(26-6)
Se ven segon pis a estreno.
110 m*, 50 rn . terrassa i 30 m de
fatroda. 3 habitacions, 2
banys, cuino grosso, menjador... Tel. 84 47 34(a parhr de les
8 del vespie)(26 -6)
Se ven cotxeria, zona Mercat
de s' Antiga. Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 delvespre)(26-6)
Vendo Glera 125 Nebraska.
Refrigerada por ogua. Arranque outomáfico. PM-AS. 11.000
km. Te1:55 1890(26-6)
Se vende piso en Manocor.
Edf. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 rn'. Garaje
con trastero. Calefacción. Te:
5533 13-55 3023(26-6)
Vendo sauna sin estreno,
pueda cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13-55 3023(26-6)
En Maraca vendo o alquilo
EstuctoTel: 5535 10(26-6)
Se vende planta baja en Monocorde 12m. de tachado pa
16 de fonod. 3 clarnit.. salón
comedor, entrada, cocino.
baño, patio grande y cochera.
Con piso en buc. Tel: 55 41 90
(26-6)
Vendo PEnoutt 9 GIL PM7995-AM Buen estodo. Precio a
convenir. Tel. 55 42 24 (26-6)
Venc pis c/ Soliman. rd 18.
AmoblalTel: 55 05 67 Manacor
(26-6)
Venc una placa eléctrico i
uri mircil de bambú. Preu o
cor venir. Tel . 555794(26-6)
Vondo piso que do a dos cates. Tiene 155 rn', 3 dormitorios,
cocina. baño, comedor muy
grande. sola de esta con chimenea y terraza. Tel: 55 55 85
(26-6)
Vendo una enciclopeda de
inglés y otra de curso de Muto
ypintcr. Tel: 55 21 85 (1 a2' 30
H.)(26-6)
Vendo una vanova cama
plcsa y moda. Tel: 55 21 85 (1 a
2' 30)(26-6)
Se vende uno furgoneta atraen C25 dese' PM-Av Informes 55 58 90 (medodías o noches)(26-6)
Se vende piso en Manocor, 3
dormitorios, ida comedor
grande, cocino amueblada,
cucrto de baño completo, terraza y patio interior Tel: 82 10
39(26-6)
Se vende en Podo Cristo solar
270 metros, esquina zona Es Finoró Tel: 8210 39 (26-6)
Por trasiodo urge vender
planto boja recien reformada y
totalmente eqLápcida. Precio:
3.500.000. TEL : 8449 16(26-6)

Se venden apartamentos en
Porto Cristo C/ Gud, 1. Arnueblodos. uno o dos dormitorios,
salón cocina y baño completo.
Situación tranquila. A partir de
4.000.000 pts. Facilidades. TEI:
8201 19 (de 5 a 7 tardes)(26-6)
Venc xalet a la Colònia de
Sant Pers. }Yanqui' i prop de la
ma. Mott bon preu. Informació
tetéfon 55 19 05 (horai d' oficina)(26-6)
Venc cotxe Mercedes PMAX.Te1.55 1566(19-6)
Vendo piso en Porto Cristo, 3
habitociones buenos acodos. vista panorámica. Precio:
7.503.000.-Tel. 82 02 61(19-6)
Vendo casa céntrica Necesita reforma. Tel. 82 14 13 - 82 01
65(19-6)
Vendo 3er piso en Manocor:
3 habitociones dobles, cocina
amueblada con ofis totalmente reformada. Tel. 55 45 43 (196)
Se vende casa en Porto Cristo, C/ Penas-Esquina Villolonga. Tel. 55 49 71. (de 13014' 30
h. yde 21000' 00h.)(19-6)
Se vende lancha de 5 m. con
motor interior •Mercruisers Precio: 750.000 pts. Te1.55 58 57 (196)
Se vende lancha 4-20 m.
Motor.Zuzuqui 40 h.p Arfanque.eléctrico. con remolque.
Tel. 55 49 71 (de 13 a 14' 30h. y
de 21003' 00h.)(19-6)
En Porto Cristo vendo piso
amueblado con teléfono. Precio interesante.Tel: 55 35 10 (126)
Vendo Tolbot Horizon PM-S.
Aire aconcicionodo. 100.000
pts. Tel: 55 21 04 (a partir 8 de la
noche)(12-6)
Vendo planta baja muy
grande con piso semi terminado en Manoco. Muy buen piredo. Tel: 5528 09(12-6)
Vendo planta baja en Manocor
55 2809 (12-6)
Vendo Llaud Mcilorquin Madera 25 p-motor Solo 12 Hp.
Buen estado. Tel: 55 18 39 (de 7
a 11)(m añcnas)(12-6)
Se ven moto Honda 750 PMAD. En mott ban estat. Preu damunt 375.000 pies. Tel: 55 28 32
y810412(12-6)
Vendo cachorros boxer atigrados. inmejorable pectigree.
mucho carácter. Precio a convenir. Tel: 82 22 04 (mediodas)
(12-6)

843761(22-5)
(22-5)
Elevador coches, en buen
estado. pago contado Tel 84
3400o 843761(22-5)
Todo Terreno, preferible Suzuki o Nissan, pago contado. Tel.
84 33 41 a partir de las 9 noche.
(22-5)

LLOGUERS
Tenc un estudi per Hogar o
Poto Cristo. Tel: 82 1990(26-6)
Tenc un estudi per llogar. Tel.
82 09 70 (26-6)
En Sevilla. alquilo piso totalmente equipado o 100 m. de
laExpo 92, muy económico. Tel:
955. 57 60 97(26-6)
Se alqulo casa para almacén Tel. 55 32 37 (mañanas)
(19-6)
Es 'toga pis, zona C/ Es Baraca. Sense mobles. 30.000 pts.
Tel 55 23 38(19-6)
Se traspasa zapatería, o paro
qudouier negocio; local grande y muy bien situado. Tel. 82 14
29 (de 10' 30 a 3' 30 h.) y 55 09
08 (de 10' 15h.)(19-6)
Atención: Se Alquila eso en
Sevilla poro la EXPO' 92, para
más informaciórilanor al Tel:
821336(12-6)
Dispongo de casa grande
poro alquilar, opto paro almacén, zona Plaza San Jame
(Monacal). Interesados llamar
tel. 5 3237 (mañanasX 12-6)
Alquilo estudio C/ de la mor
ri• 1 s Illot. Tel: 81 02 28 (paca
gente responsabl e y no exigente)(12-6)
Se alquilo 2" piso en la calle
Bartolomé Sastre n' 24. Tel: 55
47 49y 58 5944(12-6)
Es lloga un pisa Manacor. hformestel: 550164(12-6)
En Monacor se alquila piso
céntrico sin comunidad), con
teléfono Informes: 55 16 10 (126)
En Porto Cristo alquilo piso a
extrenar y completamente
equipado.Tel: 55 1610(12-6)
Alquilo bajos en Porto Cristo
amueblado y equipado de
todos los electrodomésticos.
Tel: 55 16 10(12-6)
Alquilo estudio amueblado
al lado del Club Noutico de
Porto Cristo. TEI: 82 1033(12-6)

COMPRES OFERTES
TREBALL

Comprada carabina calibre
22, en buen estado. pago contado. Tel. 84 33 41 noches a pi:irtir delas9. (22-5)
Escopeta repetidora prefedbit, marca Berette pago d contado. Tel. 84 33 41. Noches a
partir de las 9(22-5)

Puente de lavado cabes,
pago al contado. Tel. 84 34 00 o

Se necesita nativo inglés
para dar clases en Mario dolo
Solud.Tel: 5252 87(26-6)
Se precisa persona paro
Bingo Imperial. Informes Tel: 55
15 90. Preguntar por Luis Miguel
(26-6)

Porticula busca profesor
poro dar 1 hora dama de Física
y Química de 2t' y 3* de BUP
Durante los meses de silo y
agosto en Porto Cristo. Tel 55 42
06(12-6)
Cerc Lria dona de mitja
edat, per servir i cuidar una YO.
Només per les nits. TEI: 55 39 59
(29-5)
Cola Millo. Se necesita chica
de 16 a 17 años. TEI: 5865 12
(29-5)
Cala Millor. a Matrimorio,trabajo en tiendo de souvenirs.
Posibilidad 50%. Hablar inglés y
alemán. Con experiencia. Tel:
5865 12(29-5)

2*. (5-6)
Chica de 14 años busca trabajo para verano de dependienta o paro guardar niños Tel:
820236(5-6)

DIVERSOS
Se donen classes porhcdcrs
d' EGB i BUP a Porto Cristo. Matins i horabaixes mesos de juliol
agost .Tel: 82 15 57(26-6)
Se dan clases de repaso de
inglés, 6, 7, 8 de EGB en Porto
Cristo. TEI: 55 12 57 y 58 53 88
(26-6)

Cola Millar. Depenctienta. Inglés y Alemán. Con experiencia y referencias. Tel: 58 65 12
(29-5)

Guardena al.lots aquest
estiu. hformocid >asco C/ Menoca, rr 37 Te1:55 5739 (26-6)

Necessitam jove amb ccrnet
de 2' per repartir. Tel: 55 08 27
(29-5)

Se dan clases de repaso en
Manacor de EGB. Grupos reducidosTel: 55 1453(26-6)

Se necessita al.lota per guardar 2 infants A ser possible en
carnet de conduir. Tel: 55 10 03
84 37 19(15-5)

Donc classes de cepas
d' EGB a Porto Cristo a partir de
tercer cus Informoció: 82 04 38
(26-6)

DEMANDES
TREBALL
Se ofrece delineante, nociones AUTOCAD, experiencia
para trabajar unos meses en
zona Levonte. TEI. 82 16 55 (266)
Se ofrecen animadores. para
fiestasTe1:58 6503 (26-6)
Se ofrece para trabajo en recepción o contabilidad profesor mercantil. Hablo correctomente alemán, inglés y francés
con conocimientosde ordenador. Información al teléfono: 82
0533(26-6)
Deseo ropas para beneficiencia Tel 82 07 56 (mediodas.Antonio)( 19-6)
Chica de 15 anos busca trabajo de dependienta o para
guarda niños Tel 81 05 61 (196)
Se busca trabajo de cuí:rajar clase. 28 años. Inf. C/ Navegantes, 24-A, 1* derecha,
PortoCristo. (19-6)
Se ofrece chica para trabaja como depenctienta o similar Tel 84 33 60 (noches)(19-6)
Chico de 17 años busca trabajo por las mañanas o noches
paro el verano. Tel. 82 01 65 (196)
Chica joven, 16 años busca
trabajo por las tardes. Con nociones de ordenador. Te!: 55 18
97 (mediodasX 12-6)
Chica de 19 años busca trabajo con vehículo propio. Tel
844684(12-6)
Allola de 16 anys s' ofereix
per guarda nins tot el da Tel:
551137y 550202(12-6)
Se ofrece chica para limpieza del hogar. PI Industrai, 5 4°-

Professora d' EGB dóna classes de repàs a s' Illot.C/ Mussolan'6. Tel: 55 56 83 (26-6)
Es donen classes de repás
d' EGB a Porto Cristo. Informes:
C/ Concepción* 66 (Porto Cristo)Tel: 553233(26-6)
Classes de repón d' antidés.
B.U.RiE.G.B.Tet.55 22 91(19-6)
Sr. viudo, funcionario. osmionista, desea conocer o Sda o
Sra viuda mallorquina, de 55 a
60 años, deja tel. Apto. 134 Manacor (19-6)
Se donen classes de repás
B UP iCOU. Tel 65 27 73 (Ni*
Bel)(19 - 6)
Se dan repasos de EGB especialidad en matemáticos.
Habrá un grupo reducido de
matemáticas de 8 EGB como
ITIC53TO 5 personas Llama nochesTel 844580(19-6)
Se dan repasos de contabilidad, mec anof ratio y prácticas
de F P. Llama noches Tel 84 45
80(19-6)
Se don clases de repaso en
grupo y particulares de EGB y
preparación l• BUP. zona So
Carrotja C/ EMora, 6 Podo Cnsto. L'ornar 55 06 70 (12 0114 h. y
9 a 1 I vespre)(19 -6)
Clases de matemáticas pera
alumnos de BUP y COU en Porto
Cristo. C/ Peña, rr 3, 3 izda. Tel
55 47 47 (Manoco) y 82 12 22
(PortoCristo)(19-ó)
Es donen classes de ropas
d' EGB a Mcrioca els mesos
d' estiuTE1:55 3079 ( 12-6)
Se donen classes de ropas
fins a 6* d' EGB en es Port,
m esos Julioll Agost. Tel: 84 34 05
y821875(12-6)
Llicencicrt en Históda donosa
classes de ropas BUP a Porto
cristo.Tel: 55 08 01 (matins)(126)
Se donen classes de ropas
d' EG13. 1• BUP i Culata. Grups
reduits.Te1:55 22 71(12-6)

55 01 22
82 11 00
55 45 06

Guardia Civil
Guardia Civil P. Cristo
Gruas Reunidas Manacor

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

Telèfons
d'interés
20
Ambulancias Insulars
55 40 75- 20
Ambulancias
55
Urgéncies
55
Ambu latori -consultes
Cita prèvia
55 59 50 - 55
55
Centre d'Higiene
55
Médica Manacor
55 43 11- 55
Asepeyo
55
Mútua Balear
Policlínic Manacor
55 33 66-55
Bombers
55
Bombers
55 00 63-55
Policia Local
55
Policia Nacional/ D.N.I
Policia Nacional
55
Comisaria de Policia
55
G. Civil Tráfico atestados

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
19 96

Farmacias
ASISTENCIA
MANACOR

55 45 06

FAX

84 35 73
55 44 01

CALA MILLOR

58 56 80

AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27

Gruas Bauzá
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03
Gruas S. Servera
Aguas Manacor
Aguas Son Tovell
Gesa
55 07
Aumasa
Servicio recogida basuras
Pompas Fúnebres Manacor
Oficina Turismo P. Cristo
Ajuntament de Manacor
Aj. Manacor Alcaldia
Aj. Del. Cultura
Aj. Del. Urbanisme
Aj. Rendes i exaccions
Ajuntament de S. Llorenç
Ajuntament de S. Servera
Ajuntament de Petra
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament d'Artà
Jutjat instrucció n° 1
Jutjat instrucció n° 2
Jutjat instrucció n° 3
Jutjat instrucció n° 4
Contribucions
55 27
Hisenda
55 35
Radio-taxi Manacor
Taxis Manacor
Taxis P. Cristo
Taxis S'Illot
Taxis Cales Mallorca
Església deis Dolors
Es Convent
Crist Rei
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55 02 44
82 15 63
56 94 13
56 90 21
55 45 49
72 20 00

— SERVICIO 24 HORAS —
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Parròquia S. Macà
Parròquia P. Cristo
Parròquia S. Carrió
Parròquia St, Lloren
Teatre Municipal
Telegramas per telèfon

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

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

55 18

82
81
83
55
55
55

09
00
32
09
01
10

16
64
80
30
70
11
91
72
84
31
00
11
02
04
03
03
02
00
80
03
54
19
11
25
59
16
01
17
88
83
14
72
83
50
90

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

26, Dic. LI. Ladária, C/ Major
27, Dic. Riera Servera, So Bassa
28, llic. Muntaner, Salvador Juan
29, Ilic M. Jaume, C/ Bosch
30, Ilic Llull, Na Camella
1, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
2, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
3, Dic. Pérez, C/ Nou.
4, lije. Planas, Pl. Rodona

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigilias de Testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son Maciá.
Diumenges i Festes

Matí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cristo9,30 h. Convent . Hospital, s'lliot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Corrió,
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep, s'lllot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallorca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carriá
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21'00 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macià

G OVA
CINEMA
MANACOR

Samitia
Abbants
DEL 24 AL 29 DE JUNIO

EN PARAULES

Re-tr-ats
Text: Gabriel Galmés
Foto: Xesc, fotògraf

President de l'Associació de Canaricultors

JAUME GIRARD
En Jaume Girard, conegut a Manacor pel seu treball a una céntrica farmàcia, és el President de l'Associació de Canaricultors de
Manacor; una associació que pretén celebrar a Manacor el próxim
Campionat d'Espanya de Canaricultura, dins l'any 1993.

-Com estan, Jaume, les gestions per dur a Manacor
aquest campionat?

-S'ha treballat tot el que s'ha
pogut i el qué es pot dir és que
estam en marxa.
Diumenge se celebra una assamblea nacional i se presentará
la nostra sol.licitud; diumenge es
sabrá si tenim o no el campionat.
-Hi assisteix algú de voltros
a l'assemblea?
-No, tan sols el President de la
Territorial Balear.
-En tot cas, quan es celebraria aquest campionat a Manacor?

-Del dia 1 al 15 de desembre
de 1993; aprofitant el pont deis
dies 6 i 8, perquè pugui venir el
màxim de gent.
-L'Associació manacorina té
membres d'altres pobles de
Llevant?

-Sí, tenim socis d'Artà, Son
Servera, Felanitx, Porto Cristo,
Vilafranca, Petra...
-Teniu esperances de dur
aquest campionat a Manacor?

-Sí, les expectatives són
bones; això comportará molta
feina d'organització.
-Teniu ja, el supon de l'Ajuntament?

-Sí, ens deixa el Parc, será un
patrocinador important del campionat i, a més, fa la petició de
Manacor conjuntament amb noltros.
-Quans de membres té la

vostra associació?

-En total, noranta vuit.
-Va a més?
-Sí, de cada any anam a més.
-Cap a on caminen els canaricultors?

-Cap a la millora dels canaris
en tres varietats distintes: aconseguir uns colors perfectes, la
millor postura de l'animal i les
varietats de cant. Constantment
s'estan millorant les tres varietats.
-Quans de canaris té un canaricultor?
-És mal de dir; potser una
mitja entre 100 i 200. Jo, per
exemple, en tenc 300.
-És una afecció cara?
-No, més que doblers precisa
molta dedicació.
T.T.

Nunsi Elegido
En sentit figurat, una institució és una persona que, per
les seves obres, per les

sayas paraules o simplement
per la freqüència de les sayas
aparicions públiques, es considera patrimoni de la
collectivitat. Als pobles com
el nostre, en que ens hem de
distreure amb detalls per
manca d'altres coses, solem
atorgar la denominació d'institució amb franca generositat.
Aquesta secció mateixa n'és
una prova. Amb la persona
que retratam avui, pero, és difícil usar segons quina terminologia. Més que res, parqué
maldament tots coneguem
perfectament na Nunsi Elegido, seria un poc arriscat aplicar-li qualificatius exactas. De
na Nunsi no podem dir categòricament que sigui patrimoni de la collectivitat, parqué
no és patrimoni de ningú més
que d'ella mateixa. Això no
significa que visqui al marge.
Tothom sap que quan se li ha
demanat collaboració no s'ha
fet pregar. Paró Na Nunsi té
la domesticitat cauta deis
moixos, que mai són propietat
real de ningú. Com els moixos, na Nunsi té un món personal i propi del qual en deixa
compartir retalls, paró guardant sempre la reserva necessària. Podem imaginar
perfectament la seva silueta
retallant-se contra la Iluna
plena de ganar.

•

més cada mes!!

CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
- Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:
Crédito Nómina - BANCA MARCH
Crédito Garantía Personal
Crédito Vivienda
Crédito Hipotecario

- Dinero al instante y con lo máxima cobertura de
establecimientos y comercios:
TARJETAS 4 - B (gratuita), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP - ASSISTANCE - 4
(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 o plazo, etc...

- Gane más dinero y pague menos impuestos con
FONMARCH, F. I. M.

- Le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de I 500.000 ptas.

• Asegure su futuro y obtenga la 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,Compro-venta de valores,
cheques gasolina, etc.

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

A BANCA MARCH

