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Carta als lectors

D

os treballs periodístics, que publicam
aquesta setmana, que no tenen cap connexió
entre sí, posen sobre la taula un tema que va
agafant cos de cada dia més: la independència
de Porto Cristo respecte de Manacor.

Els treballs periodístics a que ens referim són
el d'Albert Sansó, que parla d'un grup de
veïns, joves de Porto Cristo, que preparen una
estratègia per independitzar-se de Manacor, i el
de Joan Moratille, que compara el programa

Separatistes i
separadors
electoral del partit en el poder amb les realitzacions i realitats de Porto Cristo.
La possible independència de Porto Cristo no
representa una novetat, ja que des de fa molts
anys la possibilitat d'una major o menor independóncia d'Es Port respecte de Manacor surt a
rotlo. La realitat és que mai ha tengut durada i
els seus defensors han acabat engolits per forces polítiques «centralistes» manacorines o han
deixat la causa esperant temps millors.
El que és cert és que Porto Cristo ha deixat
fa molta estona de ser un petit nucli de cases
de pescadors, i que fa molts anys no és tampoc
una colònia d'estiuetjants; ens parla que són
aprop de cinc mil els portenys empadronats.
Cinc mil habitants és un nombre de persones
prou important per tenir-se en compte. Basta
pensar en la quantitat de pobles -independents-

de Mallorca que no arriben a aquesta xifra; gosaria dir que ni la meitat dels pobles de les
illes no arriba als cinc mil habitants. Numéricament parlant, la independència de Porto Cristo
no és una follia.

Però hi ha molt més que l'Aritmètica: hi ha
la història. Per una banda, la història d'un
poble que creix paral.lelament a Manacor, però
no sempre en un sentit coincident, (de fet, les
paral.leles no s'arriben a juntar mai) i una llarga història de desprecis, vexacions i humiliacions de la ciutat -Manacor- sobre el barri
-Porto Cristo-.
Els procesos d'independència dels pobles i
dels països solen tenir dues connotacions bàsiques: l'economia i els sentiments (Història, Cultura autóctona, etc.). Una i altres han estat, sovint, ignorats des de Manacor. Una llarga llista
de consistoris han tractat Porto Cristo com un
barri més quan no ho és. I no ho és per multes
raons que es poden explicar perfectament.
Sovint, des de l'administració municipal
«central» manacorina s'ha promès -sempre en
temps d'eleccions- més autonomia pel Port, pel
seu delegat i per l'Associació de Veïns. Més dotació económica, més realitzacions. A l'hora de
la veritat tot això es despatxa amb lacònics «no
hi ha pressupost» o un «ja veurem més endavant».
Són separatistes els portenys o separadors els
manacorins? Aquesta és una de les qüestions.
Ningú no pretén anar-se'n on es troba cómode i ben tractat. El temps dirá, si la iniciativa d'aquest grup de joves que comanda avui a
l'Associació de Veïns, será una de tantes o
anirà fins a l'enfront. L'enfront pot ser, Òbviament la independencia, peró també un tracte
més igualitari, més just. Ni més ni menys que
el que li correspon.
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AC-TUALITAT MUNICIPAL

Descentralitzar l'administració
municipi de Manacor, difícils d'acceptar per la majoria de la seva població:
deixar de ser el segon municipi de
Mallorca en nombre d'habitants i en
extensió geográfica. Però entre un extrem i l'altre poden trobar-se solucions
intermitges que contentin a uns i abres
i siguin més favorables per tots.

N

o és d'estranyar que els joves de
Porto Cristo reclamin major independència política de l'Ajuntament de
Manacor, en realitat no demanen més
que allò qué és comú a tots els pobles
que constitueixen municipi. I ho fan
per un poble de prop de 5.000 habitants, que pel seu nombre ben bé podria ser constitutiu de la categoria de
municipi. De fa uns anys, l'elevat
nombre de gent que durant tot l'any
resideix a Porto Cristo ha comportat el
desig ansiós dels qui es senten més
portenys de dur al seu nucli residencial el sentiment de poble. Un sentiment impedit per la seva condició de
nucli turístic i d'estiueg, per un costat,
i el centralisme de Manacor, l'Ajuntament del qual tracta al Port com un
barri residencial més, per l'altra. Enfront d'aquest desig, s'hi oposa la
major part de la classe política manacorma, abocada a la capitalitat de la
comarca i al centralisme administratiu
de Manacor. Un centralisme que arriba al seu extrem més absurd quan l'Ajuntament de Manacor es nega, com fa
poc per exemple, a qué els portenys
puguin tramitar les seves subvencions
per l'enllumenat a l'oficina municipal
de Porto Cristo. Cert és, que la independIncia absoluta de Porto Cristo suposaria uns canvis considerables pel
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I des d'aquesta idea parteix el grup
de joves portenys, els quals més que
cercar una independència radical pretenen un major poder de decisió per a
que siguin els portenys els qui decidesquin sobre el seu futur. Des d'aquesta moderada postura cree que
seria un error més de l'Ajuntament de
Manacor el no respondre amb un talant obert a les seves demandes. Perquè com més apropada está l'administració al ciutadá, millor respon als
seus interessos. Una clara mostra n'és
la gestió de l'Associació de Veïns, al
front del manteniment de jardins, enllumenat i carrers de Porto Cristo. Si
la seva tasca és millor que la que
pugui fer l'Ajuntament, és senzillament perquè els seus directius es troben més a la vora dels ciutadans portenys que no l'administració manacorina. La solució podria ser la de constituir una entitat local que, sense independitzar-se del municipi de Manacor,
permetés que fos un cert nombre de
representants dels portenys els qui

per Albert Sansó

gestionassen directament el pressupost
municipal que li correspongui a Porto
Cristo.
L'actitud, en canvi, demostrada fins
ara per l'actual govern municipal de
Manacor cap a l'Associació de Veïns
de Porto Cristo, ha estat completament
oposta a aquest desig dels portenys, la
qual cosa ha inflat les ànsies d'independència. El PP, amb les seves manies de veure jugades polítiques del
PSOE en tot alió que sigui oposar-se a
la seva gestió, está tallant les ales a
l'Associació de Veïns. Fins al punt de
què per a l'any que ve está previst que
l'Ajuntament de Manacor assumesqui
les competències de manteniment que
en el seu dia li varen ser entregades a
l'Associació de Veïns. Els polítics
d'UM, en algunes ocasions han estat a
pum de formar una Associació de
Veïns alternativa, per oposició a les
idees independentistes dels portenys i
amb l'objectiu de tenir un major control des de Manacor. UM no ha pogut
consentir, entre d'altres coses, la cláusula de l'Associació de Veïns que
només permet esser socis als empadronats a Porto Cristo. A més d'això,
caps dels grups polítics governants
han complit amb les seves nombroses
promeses electorals, que havien de fer
de Porto Cristo un lloc ideal en el que
viure.
Amb aquesta actitud deis gover-

EL QUE MÉS
MOLESTA DELS

nants manacorins, no es fa més que
augmentar la convicció entre els residents de Porto Cristo, i de cada vegada són més aquests, de què res será a
conveniencia seva fins que no s'obtengui la independència política. Molt
possiblement si el talant dels polítics
hagués estat un altre, no s'hagués arribat a la situació que está partint en
aquests moments i que ningú pot pronosticar fins a on arribará i les conseqüències que tendrá.

MANACORINS ÉS

EL SEU VICI DE

ANÉCDOTA

DEIXAR TOT EL
DIA EL BALANCÍ
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al tenir clar, que encara que circuli entre els portenys el malnom
d'«indios» per referir-se als manacorins que estiuegen a Porto Cristo, no és
als manacorins a qui va dirigida la seva
postura d'oposició, sinó a la gestió del
seu Ajuntament. El descontent deis
portenys amb l'arribada dels manacorins, que per altra banda a molts fa
contents pel negoci que els suposa, es
redueix a fets anecdòtics, com el de
que molts de manacorins tenen el vici
de deixar tot el dia el balancí davant ca
seva perquè no hi aparqui cap cotxe,
per poder prendre la fresca defora els
vespres.
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S'han presentat unes cent firmes a l'Ajuntament

Els veïns de s'Illot en contra dels renous dels bars
Una de les conseqüències de l'arribada de l'estiu
a totes les zones turfstiques és, sens dubte, l'augment dels renous tant de vehicles com dels bars i
hotels. A s'Illot també es produeix aquest proble-

El dimecres dematí un grup de
representants d'aquests veïns de
s'Illot varen presentar una carta
acompanyada de quasi cent firmes
al Batle accidental, Rafel Sureda.

Demanen l'actuació de la
Policia Local a la zona
A la carta presentada a l'Ajuntament, els veïns demanen l'actuació
de la Policia Local, concretament
perquè actui a la primera linea de
s'Illot, on es troben ubicats el conegut Pub de s'Illot i l'Hotel Colombo.
Segons han informat els veïns a
l'esmentat bar arnés de fer renou
fins passades les dotze del vespre
tenen ocupada una part de la zona
exterior amb caixes de begudes,
cosa que no resulta molt agradable
a la vista i pareix que molesta als
veïns. El cas de l'Hotel Colombo

ma i per tal, un grup de veïns afectats pels renous
incontrolats que es produeixen han decidit demanar l'ajud pertinent a l'Ajuntament manacorí.

també es refereix als renous que
provoquen els animadors de l'Hotel
que malgrat acabin a l'hora reglamentària, fan més renou que el que
dicta la normativa dels renous,
aprovada fa pocs mesos per l'Ajuntament de Manacor.

«S'enviarà a la Policia
Local per fer complir la
normativa de renous»

També es denúncien bars a
Manacor i Porto Cristo
També el dimecres d'aquesta
setmana, un altre grup de vüns ha
presentat una carta seguida d'algu-

nes firmes per denunciar un bar situat a la zona de Baix d'es Cos, que
pareix está provocant moltes molèsties a aquests veïns, degut als
renous de la música i de les motes
que circulen pel carrer.
A tota la zona turística de Manacor s'estant produint denuncies d'aquest tipus, Porto Cristo, s'Illot i
també a Manacor, per la qual cosa
com ha declarat Rafel Sureda «A
partir d'aquest dilluns que ve s'enviará a la Policia Local que és l'encarregada de fer cumplir la nova
normativa de renous; si aquests
bars denunciats no compleixen el
que se demana s'aplicaran les sancions corresponents ja que s'ha d'anar dins els límits establerts per la
llei

Al Magdalena Ferrer.

AIRE ACONDICIONADO
,les";
es
DE SERIE GRATIS 9 _o io-9 60o0e tall
gete
"
l

G

9

0

-

91°9

TIPOS
ELITE-S

ELITE

• Asiento de piel
• Dirección asistida
• Ruedas aluminio
• Antinieblas
• Pintura metalizada
• Volante de madera
• Casset instalado
• Retrovisores eléctricos
• Volante, asiento y
cinturones graduables
en altura

• Dirección asistida
• Antinieblas
• Pintura metalizada
• Mando distancia puertas
• Apoyabrazos conductor
• Casset instalado
• Parachoques y retrovisor
color coche
• Volante, asiento y
cinturones graduables
en altura

P.V.P.: 2.057.000 P.V.P.: 1.864.000
Hay un Tipo desde 1.300.000 (coche, IVA y promoción incluido), o si lo prefiere con un ahorro de 175.000, o 18 meses sin intereses.

UNO
70 I.E. (1.400 C.C.) - ELITE ( 3 ó 5 puertas)
• Aire acondicionado de serie
• Inyección electrónica
• Volante de piel
• Alzacristales y blocapuertas eléctricos
• Asiento posterior partido
• Cinturones traseros
• Tapiceria exclusiva

P.V.P.: 1.405.000
Hay un Uno desde 925.000 (coche, IVA y promoción incluida), o si lo prefiere un ahorro de hasta 250.000 ptas., o 18 meses sin intereses.

FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
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Manacor sA
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POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR

Ventas

84 34 00

Recambios y taller 84 37 61

HORARIO AGOSTO — TALLER: de 8 a 1 • VENTAS: de 9 a 1 y de 4 a 8

Els joves directius de l'Associació no volen que el Port sigui un barri manacorí més

Ven 1s de Porto Cristo preparen l'estratègia
per independitzar-se de Manacor
-

Els joves membres directius de l'Associació de Veïns de Porto Cristo estan preparant
l'estratègia a seguir després de l'estiu per
aconseguir una major independència respecte de l'Ajuntament de Manacor. La fórmula enEls insistents rumors de la formació d'un grup polític independent i
les desorganitzades accions d'uns
pocs encaminades a obtenir major
força de decisió pels portenys sobre
el que s'ha de fer a Porto Cristo,
han agafat cos amb l'arribada dels
joves portenys a l'Associació de
Veïns del més vell nucli costaner
del municipi de Manacor. Amb la renovació, el passat dia 25 de maig,
del cos directiu de l'Associació de
Veïns de Porto Cristo, un grup de
joves residents donava la seva primera passa cap a l'objectiu d'obtenir major poder de decisió dels portenys sobre quines i com s'han de
fer les coses a Porto Cristo.

Crisi económica
Un grup de joves portenys tan coneguts com Guillem Joan «Tauleta», Joan Melis, Salvador Nadal,
Guillem Cerdà «Es Guti», o Sebastiá Bauzá, entre d'altres, coincideixen fa estona en qué és convenient
per a Porto Cristo que siguin els residents els qui decidesquin sobre
com s'ha de gestionar el nucli. Amb
aquesta idea com a base, estaren a
punt de formar un partit polític independent, però degut a la seva inexperiéncia en política decidiren, finalment, presentar-se a les eleccions
per a formar la direcció de l'Associació de Veïns i des d'ella canviar
en el que fos possible la direcció de
la política de l'Ajuntament de Manacor respecte del Port.
Aquesta idea que els rondeja fa
estona ha augmentat en els darrers
anys degut a la crisi económica que
está patint el nulci costaner. En els
darrers tres anys són varis els hotels i apartaments de la primera
línia de Porto Cristo que han tancat,
?la qual cosa ha perjudicat a la resta
1de negocis. D'aquesta forma, l'acrn tual tresorer de l'Associació de

cara no está decidida, però després de dur
tres mesos a l'Associació, els joves portenys
se n'han adonat del nul poder de decisió de
l'entitat i estan disposts a fer qualsevol cosa
per a que els portenys governin el Port.

En tres anys han
tancat varis hotels i
apartaments i pel
turisme de pas el
principal problema és
la dificultat del trànsit i
la manca d'aparcament
Veïns i complet convençut de la necessitat d'obtenir una major independència de Manacor, Guillem
Joan, remarca el fet de que el negoci de Porto Cristo ha acabat en el
turisme de pas i l'arribada dels manacorins durant dos mesos. I el
principal problema del tránsit i l'aparcament que incideix sobre
aquest negoci de cada dia es més
conflictiu, sense que arribi una solució satisfactória pels portenys, des
de l'Ajuntament de Manacor.

sit i obtenir un major nombre d'aparcaments, però la solució la necessitàvem per abans de l'estiu
con se veurà, no s'ha fet res».

Les festes
L'organització de les festes va
ser per aquest grup de joves portenys la seva primera experiència i
la segona decepció. Guillem Joan
ho explica així: «Anàrem a l'Ajuntament pensant trobar col.laboració,
ens prometeren els doblers i jo confiava en comptar amb ells, encara
que en Salvador Llull i en Jaume
Brunet, president i vocal de l'Associació de Veïns respectivament, me
deien que no els rebríem fins dos
dies abans de començar les festes.
Ells tengueren raó, fins tres dies
abans de començar no tenguérem
els 2.200.000 pessetes que aportava l'Ajuntament». «Tauleta» considera aquesta quantitat ridícula,

Primera decepció
Amb l'objectiu prioritari de millorar les perspectives econòmiques
de Porto Cristo, la renovada Associació de Veïns va presentar una
proposta a l'Ajuntament de Manacor per tal de millorar el trànsit de
vehicles i augmentar el nombre d'aparcaments d'autocars i vehicles de
la primera línia durant aquest estiu.
Perú la resposta obtinguda de l'Ajuntament va ser la primera decepció dels nous integrants de l'Associació de Veïns. «A Porto Cristo no
necessitàvem un passeig com el
que s'ha fet, sinó aparcaments»,
explica Guillem «Tauleta». «Per
això férem la proposta de canviar la
circulació per tal de millorar el trán-

El nucli compta amb prop de 5.000 habitants

donat que les festes costaren 35
milions de pessetes, que varen
poder ser coberts gràcies a l'excel.lent resposta dels comerços de
Porto Cristo als quals se va anar a
demanar doblers. «Ens tracten com
un barri més de Manacor. Quan demanàrem al batle més doblers per a
les festes, ens va contestar que no
podia, perquè després la resta de
barris de Manacor Ii demanarien el
mateix. Porto Cristo és molt més
que un barri, és un poble amb
5.000 residents i una població de
més de 10.000 persones durant
l'estiu. Ningú més que els qui resideixen aquí poden conèixer a fons
les necessitats de Porto Cristo»,
sentencia Guillem Joan.

Els joves portenys que
pretenien formar un
grup polític
independent se n'han
duit una decepció molt
gran al comprovar la
manca de poder de
decisió de l'Associació
de Veins

més de Manacor, la seva Associació de Veïns no és tampoc com la
d'una altra associació d'una de les
seves barriades. L'Associació de
Veïns de Porto Cristo no s'encarrega, només, de programar unes festes de barriada, sinó que també
gestiona el manteniment dels serveis municipals, duent a terme, per
tant, tasques que són competencia
de l'Ajuntament de Manacor. Enfront del servei que donen i els maldacaps que li lleven als polítics de
Manacor, els directius de l'Associació, com ara el seu president, Salvador Llull, o el seu vocal, Jaume
Brunet, es queixen de les dificultats
que tenen per cobrar els doblers
que els correspon com a pressupost del manteniment dels carrers
de Porto Cristo i la manca d'inversió, tan sols 2'5 milions de pessetes
per enguany, prevista per l'Ajuntament de Manacor per a Porto Cristo. La gestió de l'Associació no
només es fa difícil i penosa per la
manca de recursos econòmics, sinó
perqué, a més a més, els seus voluntariosos directius en nombroses
ocasions són criticats pels governants de Manacor de fer política
pels partits de l'oposició, quan ells
afirmen que de l'únic que seis pot
acusar és de fer política en favor
d'una millora de Porto Cristo.

Molta feina
Sí Porto Cristo no és un barri

Tauleta: «Ens
pensàvem que
l'Associació tenia certa
força i llavors hem vist
que a l'Ajuntament de
Manacor s'enriuen de
nosaltres»

Recolzament popular

17;if '

padronats.

Després d'aquestes negatives
experiències amb l'Ajuntament de
Manacor, aquest grup de joves portenys que havien entrat a l'Associació pensant que des d'ella podrien
millorar la gestió municipal, han decidit anar més enllá i cercar la fórmula per obtenir algun tipus d'independència que permeti als portenys

decidir sobre el seu futur. «Ens
crèiem que l'Associació tenia poder
de decisió i en realitat s'en riuen de
tu». Quan a Guillem Joan se li demana sobre si aquesta vegada va
en sério la idea de moure's per obtenir alguna casta d'independència
de Manacor, contesta sense
vacil.lar «molt en serio». «Tenim el
recolzament de tots els portenys als
qui hem exposat la nostra intenció.
Quan anàrem a demanar doblers
per col.laborar amb les festes, aprofitàrem per exposar les nostres
idees, i tothom es va mostrar d'acord».

Després de l'estiu es
començarà a fer feina
per obtenir una major
independència, ja sigui
demanant firmes als
residents, ja a través
de sentències judicials
o formant un grup
politic independent
Ara, de totes formes, durant l'estiu es quan els ponenys tenen més
feina, i per tant la tasca está aturada fins que arribi l'hivern. Aquest
grup d'aprop de 15 joves que estan
integrats a l'Associació de Veïns
estudien ara quin és el camí que
més rápida i fàcilment pot conduir al
seu objectiu. I ja sigui demanant firmes als residents en favor de la independencia, ja a través de contenciosos administratius, o formant un
grup polític independent, en acabar
l'estiu es posaran a fer feina. Amb
ells hi estan altres joves membres
de l'Associació, no directament vinculats als qui pretenien formar un
grup polític independent. El mateix
Salvador Llull, president de l'Associació de Veïns, está a favor d'aquests projectes. També hi estan
polítics portenys com el nacionalista
Jaume Brunet i el socialista Bernat
Amer, els quals es manifesten disposts a deixar els seus respectius
partits per recolzar qualsevol iniciativa que sorgesqui amb l'objectiu
d'una major independencia de
Porto Cristo.

Text: Albert Sansó g
Foto: J. Dalmau

A partir del 1 de Julio nuestro horario de trabajo será:
Lunes a viernes de 09'00 a 13'30 y de 17'00 a 20'00 h.
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
Y durante el mes de agosto:
Lunes a viernes de 09'00 a 15'00 h.
Tardes cerrado
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
VIAJES ANKAIRE
Sa Bassa, 5-B
55 19 50

V. MAGATOURS
Sa Bassa,
55 57 13
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HIPERMERCADOS

OFERTAS DEL 8
AL 15 DE AGOSTO DE 1992
ALIMENTACIÓN
*Nzzas La Cocinera, romana y atún
*Leche Agama Brick 1 L.
*Aceite girasol Ballesol 1 L.
*Cerveza Carlsberg lata

269 pts.
75 pts.
95 pts.
65 pts.

LIMPIEZA
*Rollos cocina x2 Colhogar
*Servilletas Marpel 30x30 100 unid.

125 pts.
75 pts.

LICORES
*Whisky Sauthern Confort
*Zunrios Zumley brick 1 L.

1.095 pts.
119 pts.

V. MANACOR
Avd. Es Torrent
55 06 50

CHARCUTERIA
*Jamón serrano Oscar Mayer 1 kg.
*Jamón cocido Palma 1 kg.

1.295 pts.
895 pts.

PESCADERIA
*Gambas plancha congeladas 1 kg.
*Calamar plancha congelado 1 kg.
*Langostino cocido congelado 1 kg.

1.295 pts.
550 pts.
1.385 pts.

CARNICERIA
*Bistec de Tenera B 1 kg.
*Pechuga de pollo 1 kg.
*Estofado de ternera

650 pts.
650 pts.
550 pts.

ELECTRODOMÉSTICOS
NOVEDADES
*Microondas Sanyo 15 litros, incluye plato giratorio,
22.500 pts.
6 potencias
*Frigorífico Indesit 285 litros, alto 1'65,
52.900 pts.
ancho 54, fondo 58

Rafel Sureda, Baile accidental

«No he tingut problemes ja que
l'Ajuntament está quasi paralitzat»
(Redacció- M. Ferrer) El Batle de
Manacor, Gabriel Bosch es troba de
vacances, concretament a Menorca
on ha anat a passar uns dies de
descans, i en el seu lloc es troba
Rafel Sureda, primer Tinent de
Batle de l'Ajuntament i aquests
dies, Batle accidental.
La passada setmana es va produir una confusió, ja que segons
Rafel Sureda «El Batle va reunir als
Tinents de Batle i per facilitar la
labor interna de l'Ajuntament, es va
aprovar que hi hagués un Tinent de
Batle de turno cada dia però no un
Batle cada dia, que és molt diferent
i seria una barbaritat».
Per altra banda, el Batle accidental va declarar a aquesta redacció
que «aquesta setmana com a Batle
accidental no m'ha Ilevat la son;

Rafel Sureda és el Batle accidental fins
que Gabriel Bosch acabi les vacances
d'estiu.

practicament no hi ha hagut problemes ja que l'Ajuntament está quasi
paralitzat, malgrat que Manacor és
un poble amb molts de problemes i
és normal que hi hagui queixes
sempre».

BARRO * GRUA* AISLANTES * MINI
A

CONTENEDORES * MORTEROS

PRODUCTORA

AZULEJERAs4 JULIO
Y
AGOSTO
N.I.F. A07066103

O
S
U

Materiales para la Construcción

S

EXPOSICIÓN Y VENTAS:
EXPOSICIÓN Y VENTAS:
General Riera, 44
Carretera Palma-Manacor, km, 48
Teléfono 29 30 85
Teléfono 55 09 97 - Fax 55 18 00
07003 PALMA DE MALLORCA
07500 MANACOR (Mallorca)
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ABIERTO

MAÑANA
Y TARDE

SABADO ABIERTO DE 8 A 13 H.
CALIDAD Y SERVICIO
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AZULEJOS * PREFABRICADOS * FACHADA * RUSTICO * BALUSTRADA

e

Protagorvistes

Carme Fuster, la

Tomeu Matarnalas,

Manuel Moltó,

Joan Riera Ferrari,

pintora manacorina
participa, a partir de dia
16 d'agost a una
exposició col.lectiva a
la població de Camarés
(França). A aquesta
exposició hi prenen part
un centenar d'artistes
europeus.

dibuixant i cantautor
manacorí, que donará
un concert a Ses Voltes
de Ciutat, concretament
el dia 26 de setembre.
El concert está
organitzat per l'Area de
Cultura de l'Ajuntament
de Palma.

ex-porter del C.D.
Manacor, l'afició del
qual guarda un
excel.lent record del
porter d'Alacant; és
notícia perquè está
passant un mes de
vacances a Porto
Cristo.

artista manacorí, que
després de realitzar
una sèrie exitosa de
paisatges de la Serra
Nord i de la Costa Nord
de Mallorca, está
investigant una nova
temática: els camps de
blat.

e

1 HORMIGONERAS

GE\TRAEORES

1 TORRES DE ANDAMIO

1 COMPRESORES DE AIRE

PIVALES

1 ODIES
M ITILLOS ELECTRICOS
MANACOR:
Ortega y Gasset, 2
Tel. 55 53 07

PLACAS DE ENCOFRAR, etc,
ARTA:

SAN LORENZO:

OFICINA:

Cardenal Desping, 12
Tel. 83 63 92
Carretera Arta-Palma
Tel. 83 52 91

Gabriel Carrió, 37
Tel. 56 96 50

Tel. 83 54 11
Fax: 83 52 83

,11:51*

NIS13(

On és la diferència?

Pot ser moltes persones no s'han temut d'aquesta
petita diferència; també pot ser que a altres ni li haguin
donat gens d'importància, però a l'Avinguda Mossèn
Alcover existeix una farola que surt de les altres.
Ben segur que observant la fotografia tot d'una
s'hauran pogut temer de qué la primera farola no és
com les altres, així com passa sovint amb les persones, algunes de les quals destaquen sobre les damés,
aquesta farola no ha volgut ésser com la majoria sinó
diferent, malgrat que això sia en detriment de la uniformitat de l'Avinguda Mossèn Alcover.
Foto: Antoni Blau.
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DEL DIA 17 D'AGOST, FINS DIA...
¿NO SE SAP? TANCAT
PER NETEJA I REFORMA DE LA BOTIGA
Perdonin les molèsties. Gràcies

Un seixanta per cent no disposen de cap tipus de feina

MARROQUINS A MALLORCA
Les penúries d'una integració
Joan Frau
El món no és així com ens ho mostren els anuncis de la televisió, que empleen la táctica enganyosa de presentar la vida com un camí de roses on
l'única missió de la gent és la de superar uns obstacles en forma de luxes materials. Sempre donant
per fet que les persones que formen la seva audiència ja tenen una vida més que solucionada, segura, i encaminada a trobar una felicitat que sempre va en mesura de les comoditats que comporta
la vida moderna.

Però la realitat és una cosa ben
diferent. Es diu que viure en un país
desenvolupat és un avantatge, perqué les condicions de vida són
bones i existeixen més oportunitats
d'integrar-se al cicle productiu que
fa possible el desenvolupament del
país. Però conviure amb la modernitat crea un vici maligne sobre
molta gent. És el que tenen aquells
que sempre volen arribar més
amunt sense mirar lo que tenen davall, tornant-se insolidaris cap
aquells que necessiten més que
mai la solidaritat.
I els que necessiten solidaritat
són un grup molt major que els que
l'han d'oferir. El contrast entre el
Nord i el Sud és una realitat palpable. Al Nord, molta gent viu un camí
de roses. Al Sud, les roses es converteixen en espines. Als països
anomenats del Tercer Món la vida
és una odisea entre la desesperanca i la desesperació, entre una vida
sense futur i una mort anónima amb
un trist passat. Les oportunitats de
viure en condicions són un bé
escàs. Per això, són molts els que
han de fugir de ca seva i aventurarse en un viatge que pot ser definitiu. És un viatge imposat per la fam,
per la necessitat i l'instint de superv encia que tenen tots els homes.
.;-.Aquests viatgers a la força tenen un
% nom: emigrants.
iv

El Marroc és un país límit entre
2Africa i el Sud d'Europa, entre l'au-

La construcció, una de les seves possibilitats.

téntica pobresa d'un continent marginat i la teórica felicitat del «món
modern-. Però el fet de quasi tocar
amb Europa no permet que el Marroc pugui fugir del gran problema
africà i de tot el món pobre: la fam.
Són molts els marroquins que han

marxat de ca seva a la recerca d'unes mínimes condicions de vida
que no trobaven al seu país. Es pot
parlar d'un èxode massiu de marroquins cap a la «terra promesa» que
representa l'occident, cuna de la
modernitat i niu d'esperances. Molts
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Dos nord africans vestits a l'e stil del seu país
-

aconsegueixen arribar-hi. Alguns
moren en l'intent. Els seus cossos
sense vida surant a les aigües de
Gibraltar representen tota una part
de la humanitat que veu amb impotència com l'altra cara del món els
dóna l'esquena.

Mallorca, terra d'immigrants
La «terra promesa» dels emigrants marroquins inclou Mallorca,
que, a part de rebre cada any una
gran quantitat de visitants temporals, també és un centre receptiu

d'immigrants de tot el món, i especialment els que arriben de l'Espanya agrícola (andalusos, extremenys...). Però enguany, debut a la §”'
celebració dels esdeveniments del
92, els emigrants peninsulars han 1:
anat a cercar la feina a Sevilla i

E

Alromq.
Joyas y Perlas Jewellery & Pearls
Visite Factoría en Manacor

MALLORCA

La majoria d'ells venen
en un viatge imposat
per la fam, la
necessitat i l'instint de
supervivència
Barcelona, deixant lloc als que arriben del marroc a cercar una oportunitat.
Mustafá Ait Zakri, marroquí membre del CITE (Centre d'Informació
pels emigrants estrangers), diu que
a Mallorca hi ha actualment uns
850 immigrants procedents del Marroc. És difícil precisar que a la comarca de Manacor (incloent Artà i
Felanitx) hi habiten uns 60 i 70 marroquins. La majoria dels que trebal'en a Manacor ho fan en els sectors de l'agricultura (jardineria), hosteleria i construcció.
Però el fet de traslladar-se de la
miseria que es viu al Marroc a una
terra próspera i amb oportunitat
com Mallorca no implica una solució al problema de l'atur i, en conseqüència, de la pobresa. Un 60 %
dels marroquins que viuen a Mallorca no té feina. La seva situació és
caótica, infrahumana. Aquests immigrants aturats viuen una difícil situació de transició entre la condició
d'aturat estranger i la de treballador
integrat. Aquesta transició consisteix en la regularització que imposa
l'Estat com a condició imprescindible de permanencia a Mallorca.
Sense la regularització que permet
passar de la clandestinitat a la legalitat, els immigrants siguin marroquins o no, són expulsats del país
en un plaç de deu dies. És una carrera contra el temps i contra un
ambient moltes vegades hostil cap
a ells.

Racisme institucional
El procés de regularització és
llarg, lent i ple de traves institucionals. Encara que la diferencia que
veuen entre el seu pais i aquest és
abismal, «la política d'aquí és repressiva cap els marroquins i els
immigrants en general, fins el punt
de que genera més racisme del que
hi ha", opina Mustafá Ait Zakri. Són

El seu somni daurat és
integrar-se i ser un
mallorquí més

A Mallorca hi ha
actualment 850
immigrants procedents
del Marroc. A la nostra
comarca, entre 60 i 70

Sovint, les
vivendes
són cares i
en estat
llamentable

unes paraules pujades de to, però
ningú més que els immigrants sap
realment el trauma que han de passar només per aconseguir que no
els amenacin contínuament amb
l'expulsió del país.
El Permís de Residencia és el
primer pas d'un procés que dura de
dos a tres mesos d'anar d'aquí a
allá i que té una organització nefasta. Per aconseguir aquest permís
els exigeixen uns mitjans de vida,
que impliquen tenir necessàriament
un contracte de treball, impossible
sense el permís corresponent. El
Permís de Residencia i el contracte
de treball formen una mateixa cosa,
van units. Per tant, quan un immigrant acaba el seu contracte de treball, també veu com li caduca el
Permís de Residencia. Si aquest
treballador ha fet feina al menys un
any, no pot cobrar els quatre mesos
d'atur que li corresponen segons la
Ilei, perquè ja no té aquest permís,
imprescindible per cobrar l'atur.
Estan immersos dins un cercle viciós. Un laberint de poques sortides
propiciat per la indiferencia institucional. Tenir un contracte de treball
és vital per ells, és la corda on aferrar-se per no caure al precipici de
la miseria i el fracàs.
Però les injustícies no acaben
aquí. Contínuament, els immigrants

són víctimes d'actes injustificats per
part del poder, com el cas dels treballadors marroquins expulsats de
ca seva sense dret darrerament a
Manacor i altres punts de Mallorca.
Els demanaven certificats que acreditassin que eren aquí abans del 15
de maig passat, data límit per començar a aplicar el visat d'entrada.
Ells tenien els papers en regla, pene
no els va servir per res.
Ait Zakri diu que «lo que és pitjor
és que molts municipis els neguen
la cartilla de la seguretat social, per
lo que no tenen dret a una sanitat
pública i han d'anar als hospitals
privats sense saber si podran
pagar. A més, com que no tenen família aquí, no tenen dret a tenir
subsidi d'atur». La incógnita és
saber si aquest tracte que reben els
immigrants per part de l'Administració és producte d'una indiferencia
descarada o d'un racisme igualment descarat.
Un cop legalitzada la situació,
després d'haver esperat amb paciencia i ressignació tot aquest laberíntic procés, l'immigrant ja pot
tenir una feina. Els creuen que és
digna. Els patrons saben que és,'
bruta. «Es pot fer feina amb els papers en regla, però ells estan molt
poc informats del valor i de l'ús quel
té la regularització, per lo que mol-z1

tes vegades no en treuen el profit
que poden», diu Mustafá. També es
dóna la situació a la inversa, que
els demanen perquè els pertanyen.
Moltes vegades les demandes són
una aventura inútil.
Com acudir al Tribunal. El remei,
en aquest cas, és pitjor que la malaltia, ja que iniciar un procés judicial pot fer-los perdre de sis a set
mesos de feina. I això no s'ho
poden permetre si volen sobreviure.

Relaclons amb la societat
Els marroquins que viuen a la comarca de Manacor no estan organitzats en cap associació que defensi els seus interessos. A Mana:Icor, si volen presentar queixes ho
t, han de fer a la seu de Comissions
Obreres (00.00.), sense saber si
E
iles seves queixes obtindran resultats positius. Els immigrants de tota

Mallorca han d'anar a Palma si
volen informar-se, al CITE, i a reclamar per les injustícies de les que
són objecte a la seu mallorquina de
«S.O.S. Racisme», associació que
defensa els drets dels immigrants i
de les minories ètniques i que disposa d'oficines de denúncies amb
aquesta finalitat.
El somni daurat de qualsevol immigrant és el de la integració definitiva a la nostra illa. Però saben que
és un procés plagat de dificultats i
molt lent. El concepte «integració»
té diverses interpretacions. Per uns
significa bona convivència, pels altres, bona residència.
La convivència amb la gent és difícil. La incomprensió i les reserves
mútues són uns obstacles grans
per aconseguir una bona convivència. «Coneixem la situació que
viuen els gitanos aquí. Sabem que
viuen marginats i que els comparen

amb noltros, els moros-, es lamenta Ait Zakri. Les evidències mostren
que el fet de tenir la pell d'un color
diferent i provenir del Tercer Món
influeix a crear marginació dins la
societat.
Les vivendes que ocupen molts
d'ells estan en molt males condicions. «Diuen que no hi ha racisme,
quan els immigrants han de pagar
més del compte uns preus ja de per
sí abusius, i per una vivenda sense
unes mínimes condicions de vida,
sense mobles, sense pintar...» diu
amb ràbia Mustafá. Potser si haguessin sabut com era aquell «paradís» on va decidir anar, no s'haguessin arriscat. Però així i tot, Mallorca els ha ofert més oportunitat
de les que podrien trobar al Marroc.
La majoria dels marroquins que
viuen a Mallorca provenen dels mitjans rurals del Riff, on l'agricultura
és tradicional, de subsistència limi-

.

L'agricultura,
el lloc de feina
més freqüent
per un
marroquí

l'obstacle de la llengua, tot sembla
més fácil.
La integració, tan social com laboral, a la seva nova terra és vital
per ells. El desig de sortir de la
clandestinitat i arribar a ser un ciutadá com els altres és tan important
com la seva pròpia existència. Perqué ja ha estat suficient haver deixat la seva terra per sempre, perqué encara es trobin un poble que
els és hostil. Cada dia és una aventura per ells, una incógnita que no
saben com es resoldrà. El futur és
incert i la nostàlgia del passat no
els serveix aquí.
tada, i el treball molt escàs. Allá, l'educació és un luxe tan escàs com
el treball. Un 38 'Yo dels marroquins
a Mallorca és totalment analfabet.
Només un 45 "Yo d'ells era estudiant
al seu país, havent d'emigrar a partir del 1984 degut a la gran repressió que van ser objecte els estudiants marroquins a les seves protestes contra la retirada de les beques per part del govern.

Un 38 % dels
marroquins de
Mallorca són
analfabets totals
Un altre obstacle greu pel procés
d'integració és el de la llengua. Actualment, un 43 % no entenen ni
parlen el castellà, encara que ja n'hi

Fotos: Toni Blau
i Diari de Mallorca

ha que parlen el mallorquí. Superat
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(7."----Estas son nuestras ofertas de la r4;4
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa L.S
Opel Corsa City
Peugeot 205 Diesel
Lancla Delta HF 4WD Integrale
Flat Tipo 16v. AA. ABS
Alfa Romeo 75 T/Dlesel
Opel Manta GSI
Ford Fiesta
Opel Kaciet GSI 1.8

PM-AH
PM-AZ
PM-AK
PM-AT
PM-BB
PM-AV
PM-AS
PM-AT
PM-AJ
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Bernat Nadal

L'urbanisme concertat: questió d'ètica

H

e Ilegit, amb certa preocupació, que l'Ajuntament de
Felanitx pensa legalitzar un
camp de Golf a canvi d'una compensació de cinquanta milions de
pessetes.

cei
e

Agafarem aquesta informació
com a exemple teòric perquè, tant
se val si hi ha diferències de matís,
alió que importa és que la práctica
de l'urbanisme concertat pot durar
les més altes aberracions, sempre
en benefici deis poderosos, econòmicament parlant.
Una cosa és que es doni permís
per a construir un camp de golf (hi
ha defensors hi ha detractors) i l'altra cosa és que se pacti una «compensació» de tants de milions.
Quan hi ha compensació hi ha negoci, hi ha compravenda, hi ha la
demostració que, sense compensació, el projecte no haguera tengut
permís. Qué guanya un ajuntament
amb cinquanta milions? no basten
per arranjar la placa de les verdures, no basten per acondicionar una
via de cintura, ni per desviar el torrent, ni per a començar un hospital... no basten per res i, en canvi,
qualsevol obra pressumptament
il.legal queda per a sempre.
Aquesta aplicació de l'urbanisme
concertat és una clara mostra de la
corrupció generalitzada que existeix, no d'un batle o d'un regidor,
sino una corrupció més profunda, ja
establerta com a llei i acatada per
molta de gent. La trama és la següent: Jo faig una obra il.legal i
il.legalitzable; tir endavant sense
cap permís i, quan ja estigui feta,
faig una oferta a l'Ajuntament, els hi
don tants de milions, o uns solars, o
lo que sigui... i tenc legalitzada
aquella obra que mai podia ser
legal. El dia que els pobres puguin
fer això, Ilevors faran una llei per a

II

La torre dels Enagistes és de l'Ajuntament grácies a un concert urbanístic.

prohibir qualsevol possibilitat d'urbanisme concertat, però els pobres
mai no faran urbanisme i l'aplicació
de les lleis sempre afavorirà a
aquells qui estan carregats de diners.
Aixímateix, vull matitzar que, en
certs casos i sempre com a excepcions que haurien de requerir majoria absoluta dels vots dels equips
de govern i també de l'oposició, pot
esser possible un Urbanisme concertat net de tota taca de corrupció.
Aquests casos sols estarien justificats quan es tractás d'obres o edificacions molt antigues, que s'haguessin fet sense voluntat especulativa ni doble intenció i que els
Ajuntaments volguessin legalitzar
per ser impossible tornar enrera.
Però mai será admisible l'urbanisme concertat per a legalitzar
obres que s'han realitzat a plena
consciència i, de vegades, amb ostentació per part del promotor de la
seva il.legalitat i del seu poder per a
controlar els ajuntaments.

Un camp de golf, una urbanització... el que sigui, ha d'obtenir el
permís municipal per la via directa,
pagant les tasses i imposts establerts i aportant els terrenys o solars de serveis que pertoca. Però
canviar el permís a canvi d'una
quantitat de diners... sempre fa
pensar que la quantitat se podria
completar amb discretes però suculentes quantitats de dobbers negres
que a la fi se suposa no anirien a
les arques municipals. En suma,
que un projecte s'ha de fer segons
Ilei; no estic en favor de comprar
permissos ni de legalitzar res a
canvi de dobbers si l'obra s'ha fet
com un desafiament i com a fet
consumat.
Dit en poques paraules, la mesura justa seria que els ajuntaments
només concertassin quan el resultat
fos evidentment positiu per a la comunitat. Un difícil equil.libri que, segurament, sempre será motiu de
polémica.
Foto: J. Dalmau
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Escort XR3i

CARACTERISTICAS:

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

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

PRECIO FINAL MATRICULADO
OFERTA PROMOCIONAL INCLUIDA
INCLUYE GARANTÍA 3 AÑOS

1.886.950 ptas.
INFORMATE EN:

A t_a t e» 113
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58

,
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MANACOR

Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,

SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA

_

IBIZ,A7679"
SERIE LAMPICA

RECORD DE PRECIO PARA EL SEAT IBIZA CLX 3 PUERTAS MOTOR 1.2

994.500'w Pts
SERIE LIMITADA Y EXCLUSIVA DE SU CONCESIONARIO SEAT DE MANACOR

Infórmate en:

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

Es realitzarà a Ca Ses Monges, dia 21 d'agost

Recollida de sang a Porto Cristo
Redacció.- Segons ens comuniquen els responsables de la Germandad de Donants de Sang de
Mallorca, el pròxim divendres, dia
21 d'agost, es desplaçarà a Porto
Cristo una unitat del Banc de Sang
Comunitari per tal de dur a terme
una recollida de sang entre els voluntaris d'Es Port i estiuejants de la
zona.
Les extraccions de sang es realitzaran a Ca Ses Monges d'Es Port,
entre les sis de l'horabaixa (18
hores) i les nou i mitja.
El responsable de Porto Cristo de
la Germandat de Donants de Sang,
Mateu Duran Ortega, ens ha confirmat aquestes dades, al temps que
aprofitava per convidar els donants
de la zona, a aportar la seva valuosa col.laboració a uns moments en
qué la sang curteja a totes les clíniques mallorquines, ja que a l'estiu
hi ha molta més població a Mallorca
i és, precisament, quan es produeixen més accidents de tràfic.
Malgrat el col.laborador de la
Germandat de's Port, Mateu Duran
faci aquesta convidada mitjançant
aquesta revista, enviará, dins pocs
dies, les cartes dirigides als
col.laboradors habituals de la germandad de Sang de Mallorca residents al Port. La convidada es pot
considerar extensiva als manacorins que són ara mateix al Port i que
vulguin aprofitar aquesta ocasió per
aportar la seva col.laboració. Malgrat pel setembre vengui la unitat a

La recollida es ferá a Ca Ses Monges

Manacor, ara mateix, dins el mes
d'agost, en plenes vacacions pot
ser un bon moment.
Si hi hagués algún donant actual,
o possible donant que volgués més

NUAN.

dades o aclariments, es poden
posar en contacte amb el
col.laborador de Porto Cristo,
Mateu Duran, al telèfon 82 13 98 on
seran atesos degudament.

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

•

Para reservas: Telf. 81 05 18
"

SA COMA

Col-lalboració

La pau del caminant
Damià Duran

Per tal de recercar el sentit interior de la pau dels caminois i poder escoltar dins
el seu cau el buf de la llibertat, m'agradaria contarvos un fet personal. Era un
dia plàcid. El ventinyol que
pujava des de la mar de
Migjorn jugava amb els fuIlatges de les pinedes i això
m'entretenia. Cala Figuera
s'havia posat bella per acollir agradosament els estiuejants. Jo la sentia acollidora
i no tenia pressa. Els verds
de la garriga baixa, els torrats de les estepes musties,
les mil tonalitats dels blaus
marins, omplien el meu cor
d'home desenfeinat.
Dies abans havia pujat a
Sant Salvador de Felanitx
per engrescar-me, des de la
seva alçada, amb la gracia
llunyana de Cala Llombards, Cala Ferrera, Cala
Llonga, Cala Mondragó.

Aquests llocs banyats per la
llum del sol naixent, m'havien seduït altra volta per
passar-hi una llarga estona
de les meves vacances. I
avui, dia de joia, ple de la
il.lusió d'un infant, trescava
pels paratges de Cala Figuera la pau dels caminants.
Mentre m'allunyava del
portitxol vaig percebre la
diferencia entre el meu caminar i el d'aquells enfeinats pescadors. Jo destriava
un altre món dins aquell tràfic de xarxes, puntades de
fil i gavines. Fins i tot
passar ran de la Torre d'En
Beu vaig dir-me: «encara la
Creació! encara la magia de
la mar! Mentre l'encant d'aquella mar mediterrània
m'atreia, jo avançava cap
els pcnya-segats i prest, donant l'esquena als darrers
arbusts de la costa, saltant

gyfinorit

com un llagost, vaig posar
peu fiter a l'interior d'una
raconada, el nom de la qual
desconesc.
Era, la meya posada, una
fissura solitaria de paret esquerpa i obscura. Les ones
pausades i lentes hi entraven llenegant sobre unes
grapades de macolins, que,
en moure's envant i enrera,
descrivien una mena de
dansa remorosa.
Em sembla com si els
temporals, milers anys endavant, s'haguessin pactat
per treballar aquella llivanya ombrícola perquè ara
m'hi assegués.
I, certament, Ii vaig fer
l'honor que calia en quedarhi aminvat de tota preocupació. Ja els peus en remull,
les meves vagueries s'entremesclaren llarga estona amb
els llambres del glec-glec
que l'oneta mansa dibuixava sobre el verd fose del
rocam. El temps em passà
voltant. Més gran dia petament deis motors d'alguns
llaüts que tornaven de pescar em desembadaliren. Era
el moment de que les vaguinyols cigales encctassin
la seva tonada somniosa.
D'una revinglada em vaig
posar en marxa deixant de
banda la feridora lluentor
d'aquella mar quasi tropical.
Prest hagués arribat a la
llotja si no fos que la presencia d'un centpeus santanyiner em va detenir. L'animalet no tenia res d'estrany, però amb una de les
me ve5 petjades va rodolar la

-
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liosa que li servia de barrancull i en veure'l tant indcfens vaig seguir-lo fins que
s'enforinyá de nou. Vegeu
si m'importava poc l'hora i
la utilitat que podia obtenir
del meu viatge. Emperò,
algún temps després d'aquesta infructuosa distraeció, bevent a grans gorjades
la llum árida i abrassadora
de Cala Figuera, vaig acostar-me al restaurant. Segons
avançava, em sortien a camí
els aromes de les cuines
que, generoses i servicials,
anaven preparant els delicats arrossos i altres meravelles del gust.
Ara, quan aquella excursió solitaria, s'ha convertit
en un record de la meya
vida, veig les moltes coses
de qué vaig esser autor i
actor: llibertat, temps personal, vagancia, vivencia i
aventura. Res d'això m'importava aquell dia d'estiueig. D'haver-me entrelin_
gut aleshores en filosofar la
meya conducta segur que
avui parlaria d'un csgarriament lamentable del temps.
Però queda clar que no prenia nota de res, tant sois
vivia terbolosament les sensacions i això em féu sentir
les placideses d'una pau original. Borratxo de llibertat,
tant m'era anar cap a Llevant corn a cap a Migjorn.
L'eixida d'aquell dia en esbiaixar el Torrent de Cala
Boira i deixar-me caure per
devers el Caló de ses Faves,
fou una corada del paisatge
mallorquí, que tots duim enviscerat.

OPEL VECTRA

SI NO ES VECTRA,
LO PAGARA CARO.
"

¿Un diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
¿Un turismo deportivo totalmente
seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort
y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy
caro.

Así es el Opel Vectra: Todo lo que
un turismo deportivo alemán debe ser,
excepto caro.

OPEI VECURA_ EL PULSO 1)1 lA INGUNIFRIA Al FMANA

• Promoción válida durante este mes.

• • Diferentes niveles de equipamiento según versiones.

OPEL

LE ESPERAMOS

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

El

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA

Alguns conductors es confonen i fins i tot, segueixen recte

La sortida de Sa Coma a la carretera, punt conflictiu
Quasi es pot afirmar que tota la carretera que
uneix Cala Millor amb Porto Cristo és un perill ja
que está formada per algunes curves i sobretot
molts d'encreuaments amb poca visibilitat pels

conductors. Un exemple n'és la sortida a aquesta
carretera des de Sa Coma, on la senyalització no
és molt correcte.

La carretera de Cala Millor és un
dels punt negres pel que fa al nombre d'accidents que es produeixen
dins la Comarca; poca visibilitat i
molta circulació provoquen, que a
l'estiu, s'incrementin el nombre
d'accidents que hi ocurreixen.
Ben segur que alguns d'aquests
accidents es podrien evitar si els
conductors que hi circulen coneguessin be la carretera. Però el que
passa, és que hi circulen per exemple, molts de cotxes de lloguer que
com és natural, sols es guien pels
senyals circulatóris que troben al
seu pas.

La sortida a la carretera des de Sa Coma és un punt perillós per la circulació.

El cas al qual ens referim és a la
sortida de Sa Coma a la carretera,
on degut a que no existeix un senyal que indiqui la direcció de Porto
Cristo, es produeix una situació perillosa, ja que alguns conductors
envés de voltar cap a Porto Cristo
han seguit recte i en conseqüència
han agafat el camí situat al seu davant que es troba asfaltat.
Això prodria provocar alguns accidents de circulació, pot ser que
molt greus, i que es podrien evitar
amb el simple fet de col.locar un
senyal que indiqui la direcció de
Porto Cristo. Fins el moment no
s'han de lamentar accidents a

Alguns conductors es troben enbullats a l'hora d'anar cap a Porto Cristo, no saben
si han d'anar recte o voltar a l'esquerra.

aquest punt però és ben cert, que
han estat un parell ja els conductors
que s'han equivocat i que envés
d'anar a Porto Cristo han entrar

dins aquest camí asfaltat.

M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

ES VEN SUPER:CINC
GT TURBO NEGRE
Preu: 510.090 pts.
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Se incorporaran el próximo dia 21 de agosto

Aumenta la plantilla de la Policia Nacional
(Redacción- M. Ferrer) Después
de la realización de las Olimpíadas
de Barcelona, regresaran a Mallorca un grupo de los miembros de la
Policia Nacional enviados a esta
ciudad para mantener la seguridad.
Parece ser que en pocos dias la
Comisaria de Policia de Manacor
verá incrementada su plantilla con
cinco nuevos Policias Nacionales
que prestaran sus servicios en la
misma a lo largo de todo el año.
Con la incorporación de estos
miembros, la plantilla de la Policia
Nacional será incrementada.

La Comisaria tendrá un total
de treinta agentes en plantilla
Una vez que estos cinco policias
se hayan incorporado al servicio, la

La plantilla de la Policia Nacional será incrementada con cinco nuevos agentes
que prestaran servicio en Manacor.

Comisaría contará con un total de
treinta personas en plantilla, es
decir aproximadamente el mismo

número que el año pasado que
prestaran sus servicios en la zona
de Manacor y su Comarca.

Encara que ell assegura que no seguirá com a president

Intenten que Antoni Serrà segueixi al front
de S'Agrícola
Redacció.- Un grup important de
socis de S'Agrícola, l'Associació
Cultural més popular de Manacor,
está intentant convencer al seu president, Antoni Serrà i Fiol perquè
segueixi un mandat més al front de
l'entitat.
Antoni Serrà, que presentará la
seva renúncia el pròxim gener de
1993, perquè es pugui fer les eleccions previstes de la nova junta
dins el mes de febrer del mateix
any, ha vengut anunciant, des de fa
bastants de mesos que no pensa
presentar-se a la reelecció. Una i
altra vegada ha insistit en que
aquest havia estat el seu primer i
únic mandat, ja que per circumstàncies d'edat i de família considerava
no convenient presentar-se quatre
anys més.
Malgrat això, i encara que s'ha
vengut parlant de la possibilitat de

Antoni Serra, un perfil popular

que es presentin al manco dues
candidatures al pròxim febrer
-concretament les de Gaspar Forteza Esteva i En Jaume Barceló- un
grup está intentant convencer l'actual president perquè continui i es
presenti a la reelecció. Si això es
produís, possiblement canviaria
també el tema de les altres candidatures.
Perú Antoni Serrà, amb el qual
ens posàrem en contacte, insisteix
en la seva retirada, encara que les
circumstàncies familiars siguin,
avui, distintes de fa uns mesos.
«Crec que he donat el que podia
donar a S'Agrícola -digué Antoni
Serrà- i ha arribat l'hora del relleu»,
encara que l'actual president agraís
aquestes «pressions» que no demostren altra cosa el grau de simpatia i acceptació de la seva gestió
al front de l'entitat cultural.
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OFERTAS DEL 14 AL 27 DE AGOSTO DE 1992
ALIMENTACION
Arroz Extra Nomen Kg
Mahonesa Hellman' s450 grs.
Foiegras Apis 80 gr. pack 3 u.
Miel San Francisco 500 gr. dosificador
Atún claro en aceite Pay Pay pack 3 u.
Berberechos al natural Pay Pay 300 grs
Aceitunas rellenas de anchoa la Española
450 grs.
Patatas Crecs familiar 200 grs.
Smacks Kellong' s 375 grs.
Caprichos de hojaldre Cuétara 150 grs.
Bocaditos de nata Cuétara 600 gr
Bocaditos de limón Cuétara 450 grs
Madalenas cuadradas Toast 350 grs
Leche con canela y limón El Prado L.
Horchata Chufi L.

139.169.109.259.179.299.119.125.279.99.199.169.99.120.140.-

BEBIDAS Y LICORES
Agua Geralsteiner con gas L
Cerveza Mahou clásica N.R. 1/4 pack 6 u.
Casera cola lata 320 cc
Pepsi. Kas, Seven-up 2 L.
Fanta, Sprite Lata
Vino Bach rosado
Vino de Casta Rosado Torres
Vino Viña del Sol Torres
Vino de aguja Copiña 3/4
Chupitos Dos Perellons
Cavo Delapierre Glacé
Agua Font Es Teix 5 L

99.258.29.159.39.399.399.459.269.465.469.78.-

CONGELADOS
Pizza Margarita Freisa
Lasaña italiana Freisa 1 R
Calamar nacional
Filete de merluza sin piel
Ensaladilla
Langostino cocido

250.235.960 pts./kg.
370 pts/kg.
135 pts/kg.
1.125 pts/kg.

CHARCUTERÍA
Queso mahonés La Payesa
Chorizo cular blanco, Carta oro
Revilla
Jamón serrano curado Revilla
Jamón en su jugo el Pozo
Mortadela, mortadela con aceitunas
El Pozo mini
Chopped pork El Pozo mini
Fuet imperial El Pozo
Longaniza Imperial El Pozo

990 pts/kg.
950 pts/kg.
1.470 pts/kg.
895 pts./kg.
153.177.163.243.-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Laca Marise 285 gr.
Crema suavizante Giorgi 900 gr
Insecticida Orión L
Pañal Fixies Compact 32 u., 28 u
Bilore 4 kg., compact 2' 2 kg
Papel higiénico Colhogar pack 4 u.
Rollo de cocina Colhogar pack 2 u

163.202.286.983.589.123113.-

MENAGE
CREMERIA
Yop Yoplait 750 cc
Flan vainilla Yoplait pack 4 u
Flan de huevo Yoplait pack 4

u

147.121.164.-

BAZAR
Televisor Elbe 14" color M.D.
Tostador pan automático Moulinex M 142
Rizador pélo Philips MP-4428
Intercomunicador bebé s/cable Alecto

24.725.3.376.1.390.5.995.-

Estantería metálica Estudio
Mesa ovalada terraza 145x95
Lote 3 sartenes San Ignacio
(18, 20, 24 cm.)
Alfombro Baño 55x70

2.275.9.725.1.395.500.-

Sucesos
Se presentaron tres denuncias en Comisaria

Los carteristas actuan en el mercadillo del lunes
(Redacción- M. Ferrer) Los carteristas estan realizando «su agosto» como se dice popularmente
cada lunes en el mercadillo, sin que
las fuerzas de seguridad puedan inpedirlo, aún estando presentes
cada lunes en la Plaza del Mercado
por medio de un servicio especial
entre la Policia Local y la Policia
Nacional.
El pasado lunes, dia 10 de agosto, un grupo de carteristas se dedicaron a robar algunas carteras a las
personas que se paseaban y compraban tranquilamente en «el mercat». A lo largo de la mañana y
hasta el mediodía fueron un total de
tres las personas que denunciaron
el robo de su cartera en la Comisaria de Policia de Manacor, después
de haberse dado cuenta del robo
producido en el mercadillo. Como
declararon estas personas el robo
se produjo sin que se dieran cuenta
de nada, debido a que este tipo de
ladrones conoce muy bien la manera de sustraer una cartera sin que
la persona se percate de los hechos.

En el «Mercat- del lunes,los carteristas
estan haciendo «su agosto».

Local de Manacor, tres individuos
por jugar al «juego de la patata». El
principal de ellos natural de Alicante, y de 42 años de edad, José R.
R. se le incautó un total de 18.000
pesetas en metálico.

Dos franceses roban un
ciclomotor en Porto Cristo

Detenidos tres individuos por
jugar «a la patata»

Dos jóvenes de nacionalidad
francesa fueron detenidos en la madrugada del pasado sábado cuando
se dirigian desde s'Illot a Porto Cristo. La Policia Local pudo comprovar
por la señas del ciclomotor que este
habia sido robado, al coincidir estas
con las de un ciclomotor denunciado por robo. Finalmente los franceses de 20 y 21 años fueron condu-

Esta semana también fueron detenidos por miembros de la Policia

cidos a la Comisaria de la Policia
Nacional de Manacor.

A Cala Morlanda, ha mort l'amo de Ca'n Mim

Jaume Massanet, primer habitant de la Cala
La nit de dimarts a dimecres d'aquesta setmana va morir a ses
cases de Ca'n Mim de Cala Morlanda l'amo En Jaume Massanet, a
l'edat de 89 anys. Aquest home era
una vertadera institució a la Cala
dels Capellans per quan tota la vida
va viure a l'entreforc que separa la
carretera de s'Illot amb la de la
Cala.
La família de «Can Mim» sempre

ha viscut al seu foravila, arran de
mar i, malgrat de que s'ha urbanitzat la zona, fins i tot part del que
eren les seves propietats, ells sempre habitaren l'antiga casa de
camp.
Fa anys, quan encara no hi havia
ni botigues ni serveis, els habitants
de Na Morlanda havien de recórrer
constantment a l'ajud de la família
Massanet.

L'amo En Jaume estava malalt
des de fa uns anys i aquests darrers dies d'havia agreujat el seu
estat. Va morir després d'haver viscut una vida intensa i fins que, per
raons d'edat se va haver de rendir,
es va passejar amb el seu gaiato.
§«.
La nostra condolencia a la famít.)
lia.

Porto Cristo

Del dicho al hecho...

e

... Puede que el trecho sea largo,
pero no es de recibo que al cabo de
quince meses no se haya siquiera
empezado a recorrerlo.
Releo en la Prensa del mes de
Mayo 91 el «Programa Electoral del
P.P. para Porto Cristo». Lo preside,
en el n° 91 de la revista «Porto
Cristo» un hermoso retrato de Gabriel Homar, con expresión de
«pensador para un pueblo». Es evidente que fue el principal autor de
dicho programa y no cabe duda
que, de seguir en vida, hubiese tenido a gala de ponerlo en práctica,
al menos en parte -pues, desgraciadamente, las promesas electorales
no llegan nunca a plasmarse en su
totalidad. Pero si la inspiración fue
suya, el programa era del Partido, y
sus sucesores en el Gobierno Municipal no parecen dispuestos a cumplir las promesas pre-electorales. Ni
una sola tiene viso de ponerse en
marcha.
Veamos algunas:
«Crear un órgano de gestión desconcentrada con partidas económicas propias y capacidad administrativa para gestionarlas. Amplia autonomía para el Delegado».
-Pero Antonio Vives tiene cada
vez menos poder, no dispone de
presupuesto alguno y no sólo se
dejó de hablar de «órgano de gestión desconcentrada» sino que todo
conduce a una radical «concentración» -véase mi artículo anterior
«Atados y bien atados— y las intervenciones del Delegado caen en
saco roto.
«Poner una vez por todas el
puente alto del Riuet».
-No hay dinero, ni intención de
hacer una obra que, por supuesto,
molestaría a no pocos.
«Inaugurar una Sala de Exposiciones y una Biblioteca antes del
verano 1991» (¿será 1992?).
-No hay dinero. El constructor se
niega a continuar las obras si no
cobra desde 1985. En cuanto a la
biblioteca, la podemos soñar toda-

se***
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No hay dinero ni intención de realizar el puente alto del Riuet

vía muchos años, hasta que iniciativas privadas se decidan a sustituir
a la Administración municipal que
no tiene dinero para la Cultura,
según las declaraciones de la
nueva Concejala de Cultura. «Elemental, querido Watson»: si llega
un día el PP a gobernar España,
suprimirá el Ministerio de Cultura
(J.M• Aznar dixit) para hacer economías. Pero aquí sí, tiene dinero
para crear puestos administrativos
de dudosa necesidad y espléndidas
remuneraciones. A cada uno su talante.
«Hacer una casa para la juventud».
-Ni casa ni nada. Hasta se suprimió el puesto de «educador de
calle» tan necesario para orientar a
jóvenes a menudo desarraigados y

desatentidos por sus padres totalmente dedicados a un trabajo que
encontraron aquí más fácilmente
que en su tierra de origen.
«Programar actos en verano y
para el resto del año».
-Tampoco existe tal programa,
hasta el punto de que se vuelve a
hablar del estorbo que representa
el «catafalco» del Paseo de la Sirena, pues no sirve para nada. Se
hizo precisamente con miras a unos
programas completos durante la
temporada, para evitar el inconveniente de montar y desmontar catafalcos prestados y no siempre libres
de Manacor u otros pueblos. ¿Qué
es mejor: destruir un teatro donde
no hay función, o montar espectáculos cuando existe el teatre?

Porto Cristo
contribuciones especiales, reforma
del campo de fútbol, plaza de abastos, parque multiuso en la Plaza del
Sol y la Luna, etc...)
Otras cosas ni figuraban en el
programa porque estaban oficialmente «en marcha»: la Escalera de
Burdils, la acera de la primera línea,
que se han terminado con presupuesto del Govern. Y la «rotonda»
de Manacor, a la salida hacia Porto
Cristo se hizo en un «santiamén»,
con dinero del CIM y del Ayunta-

TIPO ESTIVALE

miento. Era lógico que se hiciera,
pese a no tener la urgencia de un
«punto negro». La de Porto Cristo
-en un «punto negro» si los hay- esperará, porque pertenece a otros
presupuestos, a otros proyectos... y
está en Porto Cristo, barrio lejano,
colonia veraniega que, dentro de un
mes, ya no interesará, y que se
puede engañar con promesas incumplidas, hasta que la voz del
pueblo diga: ¡basta!
Juan Moratille

TIPO PASSIONE

78 C.V. motor 1.400

78 C.V. motor 1.400

• EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Techo abrible
• Paragolpes, retrovisores y tapacubos color carroceria
• Tapiceria exclusiva
• Tapacubos de lujo serie SX
• Neumáticos sobredimensionados
• Retrovisores externos regulables desde el interior
• Asiento posterior partido
• Parabrisas laminado y reforzado
• Cristales atérmicos

• EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Check control, cuenta revoluciones y cronometro
• Elevalunas eléctrico con cierre centralizado

(Incluye maletero)
• Volante y cinturones regulables en altura
• Retrovisores externos regulables desde el interior
• Parabrisas laminado y reforzado
• Cristales atérmicos

Antonio Vives tiene menos poder
de cada día

«La A.V.V. contará con un amplio
presupuesto, y así redistribuir los
recursos que genera Porto Cristo».
-La política actual parece diametralmente opuesta. Pese al cambio
de Junta Directiva, con gente de diversos signos políticos que anteponen el interés de nuestro pueblo a
los de los partidos, la A.V.V. se ve
reducida a una Asociación de barrio
que sólo tendrá derecho a reclamar
(y se ha podido comprobar el caso
que nuestro Gobierno Municipal
hace a cualquier oposición).
«Retén de Policía fijo».
-Sin comentario. Muchas noches,
cuando suenan alarmas
(¿humedad, intento de robo?)
¿quién acude?...
«Guardería»
-No hay dinero.., de algo tienen
que servir abuelas, tías, hermanas
mayores... si no trabajan, claro...
además hay guarderías privadas.
Había otras muchas promesas
igualmente incomplidas (eliminar

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

Autoventa
Manacor,s.A.
CONCESIONARIO

1/0

POLIGONO INDUSTRIAL

Ventas

DE MANACOR

Recambios y taller _ 84 37 61

84 34 00

HORARIO AGOSTO - TALLER: de 8 e 1 • VENTAS: de 9 e 1 y de 4 e 8

AJUNTAVIENT DE
MANACOR
A
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Felicita als veïns de Son
Maca i s'Illot, amb motiu de
les Festes Patronals

HAN COMENÇAT LES
FESTES

att~
'

Aquesta setmana, concretament
el dimecres dia 12 d'agost varen
donar començament les tradicionals
festes de s'Illot, amb un extens programa destinat als veïns de s'Illot
de totes les edats. Es troben inclo-

sos els cercaviles pels més petits,
les exposicions per la gent major,
les carreres de bicicletes pels esportistes, un torneig de petanca per
la tercera edat,etc.
Un any més les festes són una

manera de fer poble i sobretot d'aconseguir la participació i el divertiment de tots els silloters i també
persones d'altres pobles que aprofiten aquests dies per desplaçar-se 4

suot.

L'espectacle de focs artificials clausurará les festes

Un cap de setmana farcit d'actes
(Redacció- M. Ferrer) Arribat el
cap de setmana, dies 15 i 16 d'agost, es clausuraran les festes però
amb un programa farcit d'actes. El
dissabte a primera hora del matí,
8'00h, es te previst dur a terme l'excursió en bicicleta al Castell de n'Amer, per la qual cosa, cada participant haurà de dur pa i teleca per
sortir des de la Plaça des Llop.
L'acte religiós, consistirá en una
Missa Solemne que donará començament a les 9'30h, i seguidament
s'oferirà als components de la tercera edat, gelat i coca a l'antic restaurant Lloure.
També hi tenen cabuda els esports com seran la cursa popular de
les sis de l'horabaixa i l'exhibició de
tir amb arc a les set al Passeig
Ronda del matí. A les nou i mitja del
vespre hi haurà una desfilada de
llanternes que sortirà des de l'Hotel
Pinomar i per tancar el dissabte es

Les festes de s'Illot acabaran aquest diumenge.

celebrará la gran Nit Mallorquina
amb les actuacions del «Grup de
ball de bot de Sa Torre» i seguidament Joan Planisi i Toni Socies que
recitaran tota una sèrie de gloses
populars.
El diumenge, darrer dia de les
festes, es duran a terme el concurs

Desitja a tots els seus clients i amics
unes bones Festes

C/ Migjorn, 9-11. S'ILLOT
Tel. 81 02 09

de pesca, el de castells d'arena, la
regata de piragües així com l'exhibició de judo i la de gimnástica artística. El punt final de les festes patronals de s'Illot ho posará el gran espectacle de focs Artificials i el fi de
festa.
Foto: Antoni Blau.
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VOS DESITJA BONES FESTES
C/ Dalia s/n. Sa Coma. Tel. 81 02 71

Desitja a tots els seus
clients i amics molt
bones festes
de s'Illot
C/ Pagel!

s'Illot

Tel. 81 04 02
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Amb la presència del Conseller de Turisme, Jaume Cladera

Inaugurat el Passeig Neptuno per obrir les festes
El dimecres d'aquesta setmana varen donar
començament les festes patronals de s'Illot,
organitzades per les
Associacions de Veins i
l'Ajuntament de Manacor.
A partir de les sis de
l'horabaixa es varen obrir
les festes amb un cercaviles, amb la col.laboració
de la banda de conrenetes i tambors del Col.legi
La Salle de Manacor.
Una vegada acabat el
mateix, es varen obsequiar amb gelats de
'Ca'n Bernat- a tots els
nins assistents, després,
a la Ronda del matí es va
fer una festa infantil amb
el grup «Granots Truiosos».
Mijta hora després es
va donar per inaugurada
l'exposició de bonsais,

actes més importants d'aquestes festes, fou la
inauguració del Passeig
Neptuno, que va comptar
amb l'assiténcia del Conseller de Turisme, Jaume
Cladera acompanyat de
les autoritats de Sant Llorenç i el Delegat de s'Illot
de l'Ajuntament de Manacor. Una vegada inaugurat el Passeig, les autoritats es varen desplaçar
fins arribar a la platja on
es va issar la bandera
blava, que va ésser concedida per la CEE a
aquesta platja.

El Conseller de Turisme, Jaume Cladera, va tallar la cinta
per inaugurare! Passeig Neptuno.

que es podia visitar al
Ilarg de tot el dia, fins a
darrera hora del vespre a
l'antic Restaurant Lloure.
Cal resaltar que aquest
acte va comptar la
col.laboració del Club de
Bonsais de Llevant. Poc
després també es va

inaugurar l'exposició de
fotografia que romandrà
oberta fins el dia 16 d'agost, en que es clausuraran les festes.

Inaugurad() del
Passelg Neptuno
Sens dubte un dels

El dijous, esports I
teatre
El concurs de dibuix infantil, que va comptar
amb una participació molt
nombrosa de nins d'unes

PERFUMERÍA Y ESTÉTICA

MARÍA SUREDA
Molt bones festes!
DUTTY FREE

SE REALIZA: Depilación - Manicura Pericura - Masaje - Limpieza, etc.
C/ Mitjorn s/n

Tel. 81 02 25 s'Illot
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L'AA.W. d'es Riuet indignats
amb l'Ajuntament llorencí
L'Associació de Veïns des Riuet ha enviat un comunicat a aquesta redacció, al qual s'explica el problema
surgit amb l'Ajuntament de Sant Llorenç, i més concretament amb el seu Batle.
L'Associació havia obtingut el permís per poder realitzar la nit de ball de saló, pel divendres dia 14, concretament al Passeig Neptuno del s'Illot «Ilorencí».
Per() el passat dia 11, quan el programa ja es trobava
realitzat, el Batle de Sant Llorenç mostrà a l'Associació
la seva disconformitat sobre la celebració d'aquest
acte, ja que en motiu de les festes de Sant Llorenç es
duia a terme el mateix dia el concert de «DuncanDhu», per tal va donar instruccions explícites de qué
aquesta vetlada es realitzás a un altre lloc, fora del
terme de Sant Llorenç. Per altra banda, l'Associació
també resenya que les festes de s'Illot s'havien fet
sempre els mateixos dies, sempre després de les de
Sant Llorenç. Per acabar s'informa que aquest acte es
farà dins el terme de Manacor.
El dimecres es varen inaugurar l'exposició de Bonsais i la de
fotografia.

edats compreses entre
els 4 112 anys, es va realitzar a l'antic restaurant
Lloure, on després hi
quedaran exposats tots
els dibuixos al llarg de les
festes. Ja l'horabaixa,
concretament a les
17.30h, va donar començament les carreres lentes de biciclete, cintes i

carreres de sacs a la
Plaga d'es Llop. També hi
va haver un concurs de
Petanca per a la tercera
edat al Passeig Ronda
del Matí i per acabar, la
nit de comèdia amb el
sainet «Apuros de na Bet
Maria».
M° Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

PELUQUERÍA

MITJORN
Hairdresser
Friseur
C/ Mitjorn, 7 - Tel. 81 02 30
07687 s'Illot (MALLORCA)

BAZAR S'ILLOT
Joan Puigserver i Riera

Deseamos muchas felicidades a todos los habitantes
de s'Illot con motivo de estas fiestas 1.992
Molts d'anys!
C/ Ronda del Matí, 7y 8

Tel. 81 01 87 s'Illot

Vos convida a ballar

els dimarts, divendres,
dissabtes
i diumenges

LAYA
AZUL
(Francisca Galmés)
DESAYUNOS: Tostadas, café, te, huevos, bacon.
BEBIDAS: Refrescos, combinados, sangría, cócteles.
COMIDAS: Pollo, paella, tortilla
POSTRES: Helados, tartas, fruta
EN ESTAS FIESTAS LES FELICITAMOS A
TODOS AL MISMO TIEMPO QUE
DESEAMOS MUCHA FELICIDAD
Paseo Neptuno, 8 - Tel. 81 01 91 - S'ILLOT

FORN NOU
(Mateo Amer)
SE HACEN ENCARGOS DE
BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,

COMUNIONES, etc.
Pruebe sus famosas y muy
conocidas empanadas, pan
payés y ensaimadas
Mañanas de 7'00 a 13'00 h.
AGOSTO TARDES CERRADO
Mossèn Salvador Galmés, 76

Tel. 56 90 86 - SANT LLORENÇ
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És el nou Delegat de s' Illot

PERE LLINÀS
«La plaça d'es Llop s'ha convertit en
un tema d'especulació»
En motiu de les festes de s'Illot 1 després de poc
temps d'haver estat elegit nou Delegat de la zona,
Pere Llinàs comença una tasca totalment nova.
Com diu ell mateix «l'únic que he fet per ara ha

estat trescar i conèixer s'Illot pam a pam», per altra
banda es manifesta a favor de dur endavant molts
de projectes però també afirma que s'ha esgotat el
pressupost.

- Pere, com han estat aquests
primers dies com a nou Delegat
de s'Illot?.

Per ara l'únic que he fet ha estat
trescar, conèixer i sobretot recorrer
s'Illot pam a pam.
- En aquests recorreguts que
has fet, quins són els aspectes
puntuals que s'han de canviar?.

Crec que s'ha de fer una neteja
del poble, s'han de vallar els solars
i asfaltar tota una sèrie de carrers.
Per altra banda, també resulta molt
important la realització de la zona
peatonal i el cercar una sol.lució al
problema de les barques del que és
aquesta espécie de «Club nàutic».
També veig que l'entrada a s'Illot
es troba en un estat lamentable per
la qual cosa iniciarem unes negociacions amb el Consell Insular per
veure si ens pot subvencionà
aquestes obres d'infraestructura.
- És s'Illot una auténtica zona
turística?.

Pens que li falten algunes coses
per ser-ho realment com són unes
bones comunicacions o també l'aconseguir una neteja del riuet amb
col.laboració amb els dos ajuntaments de Manacor i Sant Llorenç;
aquest tema es tractarà tot d'una en
haver acabat les festes.
- Com es troba el tema de les
zones esportives, és a dir, la
Plaça del Llop?.

Crec que el tema de la Plaga del
Llop s'ha convertit en una especulació, però quan s'Illot tengui una
zona esportiva després els silloters
podran dir que el que s'ha de fer a
la plaga.
Respecte a les zones esportives,
es durà a terme un camp de futbol
amb un mínim de condicions, un

petit poliesportiu. Com ja he dit
abans, la Plaça del Llop será el que
els veïns vulguin però de moment
hauran de tenir una mica de paciència. De totes maneres la plaga es
troba vallada en aquests moments i
sols s'obri de les 10 del dematí a
les 10 del vespre, perquè no es
pugui molestar als
-Abans parlaves de la zona
peatonal, quin és el seu pressupost?.

pública amb taules i caderes i
també sobre els renous. La Policia
farà complirs els requisits establerts, però com que aquesta normativa és competència de Sanitat
ho comunicaré al Delegat. Per altra
banda, s'ha de pensar que vivim a
una zona turística i per tal, s'ha de
tolerar alguna cosa però complint
les normatives. L'Ajuntament dona
el permís d'ocupació de la via pública en taules i cadires però no a les
aceres.
- Quins projectes durà a terme
el Delegat de s'Illot aquest hivern?.

S'ha de tenir en compte que ja
s'ha gastat una part grossa del
pressupost, pens que s'ha d'acabar
l'enllumentat i la red d'aigües i
també dur a terme la primera fase
de la zona peatonal.

- Aquesta setmana un grup de
veins han presentat una carta a
l'Ajuntament protestant sobre els
renous d'alguns establiments públics, quina és la teva opinió?

- Quins problemes te Cala Morlanda?
Si s'Illot ha estat abandonat, Cala
Morlanda encara hi ha estat més.
Els veïns d'aquesta zona han de
veure que l'Ajuntament s'acosta a
ells, és a dir, que es tracta d'un
nucli de població unificat i s'hauria
de parlar de la zona turística de s'IIlot i no de cada un en particular.
Per altra banda, a Cala Morlanda
falta vallar solars i també asfaltar
els carrers.
- Per acabar, com esperes que
sien aquestes festes?.
Voldria que aquestes festes sencilles sien un èxit per par de les Associacions de veïns i de l'Ajuntament. Esper que tots els veïns passin unes bones festes i unes bonesg
vacances d'estiu.
03

Els bars han de complir la normativa legal sobre l'ocupació de la via

Ikk Magdalena Ferrer.1

-La part peatonal s'havia d'exposar en primer lloc al Conseller de
turisme, Jaume Cladera per tal que
la Conselleria l'estudii. Esperam
que pugui donar una subvenció
d'un 60% del total del cost de l'obra
que será de 100 milions de pessetes.
Aquesta zona peatonal abarcará
de s'Illot a Cala Morlanda, però
aquesta obra es farà amb cinc etapes perquè la inversió és molt grossa.

,, .... . ...

Son Macla
Miguel Nicolau

Amb un programa molt similar als anys anteriors

Han començat ses festes d'estiu
vaja s'intenció és lo que compte.
Ah, i la máquina no deu poder fer
molta de feina ja que quan han
tapat un carrer o dos ja s'acosten a
les dues i au si mos anam.

Cala Virgília, seguelx tancat
El camí de Cala Virgília segueix
tancat. Pareix esser que el Banc
Exterior deu tenir qualque interés
amb que la gent del poble no pugui
anar a les cales on tradicionalment
sempre hem anat. Per ventura si
tothom obrís un compta al seu
banc, canviarien d'opinió. Enguany
ja no hi ha que confiar que s'obri.

El carrer Alegrla, s'asfaltarà

Ja tomen estar les lestes en marxa

Dijous a vespre varen començar
ses festes d'estiu. Com sempre
varen començar amb el pregó que
enguany va anar a càrrec d'en
Josep Maria Salom i a continuació
l'actuació d'un grup d'animació infantil, Serpentina.
Bé, hi ha que dir que el programa
és pràcticament una repetició dels
anys passats. Un vespre hi ha ball
de bot, un altre verbena i el darrer
comèdia, bé comèdia si es que els
comediants no cauen de l'escenari,
ja que enguany l'Ajuntament ha
montat un escenari deplorable. Han
posat quatre taules de l'escola amb
un parell de taulons i novo pan a

1

damunt. Molt valents seran els que
hi pujaran. Bé això és comprensible, al mateix temps hi ha les festes
de s'Illot i malgrat el delegat de s'lIlot sigui macianer es veu que ha
estirat cap allá.
A pesar de tot els inconvenients
s'espera que hi hagui molta participació i que les festes siguin un èxit.

S'han començat a tapar els
clots del poble
Gràcies al delegat de Serveis Generals fa uns dies que es tapen els
clots del poble. Pareix esser que
tenen més grava que asfalt, però

Segons hem va dir en Pere Llinas
s'ha aprovat el projecte d'asfaltar el
carrer Alegria. És una bona notícia
ja que és un dels carrers en pitjor
estat del poble. Qualque cosa han
de fer ben feta!

MENDIA VELL
Restaurante - Torrador - Grill
Tels: 84 38 35
84 38 69
82 07 50

Sor Macià
El dissabte es te prevista la realització de la VIII Fira del Bestiar

Aquesta setmana Festa a Son Macià
(Redacció- M. Ferrer) Aquesta
setmana es duen a terme a Son
Macià les seves festes amb un grapat d'actes destinats als macianers
i també a gent d'altres indrets que
ben segur, visitaran el poble per
poder prendre part a la festa.
Ahir, dijous, es varen obrir les
festes amb un Concert de la Banda
Municipal de Música de Manacor,
dirigida per Rafel Nadal; l'esmentat
concert va donar començament a
les nou i mitja del vespre i seguidament es va dur a terme el pregó,
per acabar amb l'actuació del grup
d'animació infantil Serpentina.
Aquest divendres, a partir de les
tres es celebrará «L'horabaixa esportiu» per seguir amb un Partit de
Bàsquet infantil a les cinc i la II
Cursa urbana Son Macià a les set,
a la qual podran participar tots els
interessants dins les categories infantil, juvenil, senior, veterans i fémines. Per acabar la nit del divendres es te prevista la realització de
la nit de Ball de Bot amb les actuacions dels grups «S'Estol d'es
Picot» i «Així baila Manacor».

La VIII Fira de Son Maciá de
bestiar, el dissabte dematí
De bon dematí donará començament aquesta vuitena edició de la
Fira de Son Macià, on es podran
admirar tot una exposició d'ovelles i
altres animals, que será molt concurrida.
A partir de les nou del vespre es
celebrará la tradicional Missa amb
honar de la Mare de Déu d'agost,
per acabar la vetlada a les dotze es
realitzarà una Verbena Popular a la
qual participaran els grups «Laser»,
«Boogui» i «Corazón».
El darrer dia de les festes es
troba farcit d'actes des de primera
hora del matí en qué es durà a
terme el partit de Petanca, seguit
d'un partit de futbol local entre fadrins i casats de la localitat. Ja l'horabaixa tindrà lloc el Concurs d'Es-

El grup de rock «Corazón » actuará a la Verbena Popular del dissabte, juntament
amb «Laser i «Boogui».
,

,,

trangol i a les cinc i mitja es farà la
Festa Pagesa seguida de l'amollada de conis, anneres i altres jocs
tradicionals, als quals hi podrá participar tothom.
A les vuit i mitja de l'horabaixa,
Mn. Llorenç Bonnín presidirá la
Missa Concelebrada i a continuació
vindrà la Festa a la Vellesa, que
consistirá amb el repartiment d'uns
obsequis a tots els majors de setan-

ta anys residents dins el terme de
Son Macià.
Per concloure les festes d'enguany el Grup de Teatre de Son
Macià escenificará el sainet «En
apuros de Na Bet Maria» i la comédia «Si això és pau que vengui sa
guerra-. El punt final de les festes
seran els focs artificials que donaran començament a partir de les
dotze del vespre.

RANK XEROX
Emiliano Oliva Cueto
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Sant Llorenç

Sant Llorenç, celebra sus fiestas patronales
El sábado pasado en Sant Llorenç dieron comienzo las fiestas patronales en este año histórico para
la Villa, con una gran versatilidad
de actos tanto deportivos, culturales
y sociales. En deportes hubo la tradicional «tirada als coloms» y también carreras de bicicletas. Después sobre las 19 h. la Banda Juvenil con «Els Gegants» hicieron un
pasa calles para terminar con una
velada folklórica con los grupos
«Els Amics de Son Talent», «Així
baila Manacor» y el organizador
«Card en festa».
El domingo por la mañana en Sa
Plaça Nova hubo la «pesada de
peix», y por la tarde se disputó el
trofeo centenari de Sant Llorenç
entre los equipos de Manacor y el
Local Cardassar ganando finalmente los de la Ciudad de las Perlas en
la tanda de Penas Máximas y ya

por la noche para los amantes del
baile de salón los grupos musicales
«Serpentina Animació», «Canyamel» y «Orgestrina d'Algaida» amenizaron la velada a base de chacha-ches, pasodobles, tangos, etc.,
finalizando la movida a altas horas
de la noche.
El Día del Patrón Sant Llorenç
fue dedicado a los menores con
«trancadissa d'olles», carreras pedestres, de sacos, etc.
A las 20'30 h. hubo la misa so-

lemne para luego hacer un homenaje a la tercera edad a base de un
exquisito refrigerio.
Ya por la noche, «Sis Som»,
«Aires de pagesia Sant Joan» y
«Tramudança» deleitaron a los
danzantes del «Ball de bot».
Para próxima edición les daremos una amplia y extensa información de lo ocurrido en estas fiestas
Ilorencines.
Joan Fornés

INSTITUT NA CAMEL•LA. MANACOR

MÒDULS PROFESSIONALS CURS 1992/93
* Administració i Gestió (Nivell 2)
* Estética Facial (Nivell 2)
* Instal-lador-Mantenidor Elèctric (Nivell 2)
* Administració d'Empresa (Nivell 3)
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
ALUMNE S

PREINSCRIPCIÓ

a) Procedents de REM o BATXILLER-LOGSE

MATRÍCULA
Dies 4 i 7 Setembre

b) Procedents de F.P o BUP amb accés directe o
amb prova superada d'anys anteriors.

(Si no la tenen feta)
De I'l a I'll de Setembre

Dies 15 i 16 Setembre

c) Que aquest any superin la
prova d'accés

(Si no la tenen feta)
De 1'1 a I'll de Setembre

Dies 25 i 28 Setembre

PROVÉS D'ACCÉS:
Del 16 al 22 de Setembre

Per a més informació us podeu dirigir a les Oficines del Centre de 9 a 14 hores.

Inaugura mañana, 15 de agosto

Blanche Schneider en Ses Fragates
La pintora luxemburguesa Blanche Schneider abre mañana una
nueva exposición de pintura en
nuestra isla; concretamente, en la
galería de arte Ses Fragates de
Cala Bona, Son Servera.
La pintora estudió arte en
«L'École des Beaux-arts» de Luxemburgo, donde realizó sus primeras exposiciones, cuando contaba
tan sólo con dieciseis años. Desde
entonces ha participado en algunas
exposiciones colectivas en Luxemburgo (años 1.969 y 1.970) una colectiva en el Palacio de Congresos
de París (1.976) y en 1.985 realiza
su primera exposición en España,

concretamente en Benidorm.
Su experiencia, por lo que se refiere a exposiciones en nuestra isla
se inicia hace tres años, cuando dio
a conocer su obra en la sala Arts
Raval, de Felanitx, regentada por la
manacorense Carme Fuster. En
1.989 tomó parte en una colectiva
en la Sala Bearn, de Palma, un año
después realizaba una exposición
en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Son Servera y el
año pasado, en mayo, inauguraba
una muestra en Manacor, concretamente en la sala de exposiciones
de la Banca March.

La exposición que abre el día 15
de agosto en Ses Fragates de Cala
Bona permanecerá abierta hata el 4
de septiembre próximo.
Blanche Schneider es una pintora
colorista, que utiliza con gran equilibrio la práctica totalidad de los colores y que de se distingue por el
equilibrio de formas y cromías. Su
estilo es intimista y personal y su
pintura se aprecia, entre otras
cosas, porque no se prodiga en exceso y porque tiene el sello de la
autenticidad.

T.M.

TÁL L EH MECA N/C

-MECÁNICA EN GENERAL
-PRESUPUESTO PARA CHAPA
-TRABAJOS BIEN ACABADOS
a precios muy ajustados

C/. Joan Miró, 8
Tel. 84 42 20

MANACOR
Mallorca

La gent omplí la segona Gala dels Hams

El «Concierto de Aranjuez», molt aplaudit
T. Tugores.- Molt de públic, -no quedaven cadires buides- a la segona Gala dels Hams, que tenia
els alicients de la direcció de Julio Ribelles i el guitarrista Gabriel Estarellas. Era un programa desiEntre set i vuit centes persones
omplien tots els seients del «socavón» dels Hams, que resultaren insuficients. Les previsions de l'organització es veren desbordades i es
comprovà, una vegada més, que la
gent d'aquesta comarca estima la
música i qué l'Orquestra de Llevant
comença a tenir els seus seguidors.
I si a tot això hi afegim un programa
certament suggestiu, amb el «Concert d'Aranjuez» com a máxima
atracció i Gabriel Estarellas com a
solista adequat, es pot entendre
perquè s'omplí aquesta segona
Gala.
inicià l'acte, amb un parlament, el
Director de l'Orquestra de Llevant,
Rafel Nadal, qui parlà de l'Orquestra, del poc ajud que reben de les
institucions i del futur que es tenen
marcat. I la seva actuació acabà
amb les seves paraules, ja que la
batuta era, dissabte passat, dia 8
d'Agost, pel músic Julio Ribelles,
que dirigí, a la primera part L'Ariessienne -Suite- de G. Bizet. Ens
agradaren especialment els moviments II i III d'aquesta obra, qué no
és ni la millor de Bizet, ni Bizet és el
més celebrat dels músics, però és
evident que una programació no es
pot fer amb un o dos autors, sinó
que la música compta entre els
seus atractius, amb la varietat.
De qualque manera semblava
que la primera part d'aquest programa no havia de ser altra cosa que
una simple introducció de la segona, a on es retia un homenatge al
Mestre Rodrigo, interpretant-se tres
peces seves: «Canzoneta», «Homenatge a la Tempranica» i el
«Concierto de Aranjuez», el seu
concert més conegut i que més
fama i diners li ha reportat a Joaquín Rodrigo. I en realitat fou així:
molta gent assistí sense massa entussiasme a aquesta primera part,
interpretada molt dignament per

gual, com desigual foren les distintes interpretacions; la gent, peró, s'ho passà bé i aplaudí !largament el Concert.

Aplaudiments al final, [miró les cares no són d'entussiasme

l'Orquestra de Llevant baix de la direcció experta de Ribelles, a l'espera de la segona part.

Aplaudiments 1 decepcló
Potser el millor de tot el vespre
fós l'excel.lent interpretació, per
part de l'Orquestra, de Canzoneta,
obra paradigmática d'aquest genial
músic espanyol. Bé, molt bé, Serafí
Nebot al violí i bé l'Orquestra. I acabat el segon tema de la segona
part, «Homenatge a la Tempranica», sortí a l'escenari el guitarrista
Gabriel Estarellas, prou conegut a
aquesta illa i més enllà de la Roqueta.
Però no diria la veritat si digués
que m'agradás el «Concierto de

Aranjuez» interpretat per Estarellas
i l'Orquestra de Llevant. M'explicaré.
A l'hora d'emetre un judici crític
és important el poder establir unes
comparacions. I com que del Concert d'Aranjuez se n'han fetes moltes i bones, de versions, la del dissabte passat no resistia un anàlisi
mínimament crític.
Els ingredients per presenciar un
gran concert hi eren: un director
com Julio Ribelles: una orquestra
que de cada dia va a més i un bon
guitarrista com n'Estarellas. Però
no sempre dels bons ingredients en
surt un bon plat.
I això és, ni més ni menys el que
succeí. El guitarrista no va estar a

cap tipus de vissió particular. Abans
d'escriure aquestes retxes hem parlat amb distintes persones que assistiren al concert, persones que
consideram amb criteri vàlid; i totes
elles compartien la mateixa idea:
malgrat els aplaudiments de la majoria del públic, que obligà a repetir
una part del «Concierto de Aranjuez», aquest havia estat un concert
que no passaria a la història. Els
protagonistes de la vetlada tenen
capacitat per a poder oferir quelcom
de molta més qualitat.

Julio Ribelles dIngí l'Orquestra de Llevant

l'altura que s'esperava, amb errades importants i la descoordinació
amb l'Orquestra fou una constant

del concert. Una !lástima. I que
consti que aquesta crítica no surt ni
improvisada ni realitzada baix de

vkiles
AVDA DES TORRENT, 1

M'hagués agradat poder fer una
crítica molt més positiva, però no
puc fer-la, per dos motius: perquè
entenc que no s'ha d'engranar deliberadament al lector que no assistís al concert (manco mal que no hi
eren les cámeres de Televisió) i
perquè els adjectius «genial», «memorable», «excel.lent» i altres perdrien el seu valor quan la gent, que
comença a distingir, veiés que s'aplica per igual a una actuació mediocre o, simplement, inferior a altres ocasions.

manacriz, 5.a.
TELEFONO 55 06 50

¡¡PLAZAS LIMITADAS!!

SUPER OFERTA EXPO 92 * 2° GRUPO DESDE LA COMARCA DE MA\ ACOR
DEL 17 SEP. a las 07'00 h. AL 20 SEP. a las 24'00 h.
OPCIONES A ELEGIR:

OPCION A:
COMPLEJO VACACIONAL ARCO-IRIS.
Media pensión.
*En bungalow para 4 personas: 38.900 pts.
*En bungalow para 3 personas: 40.900 pts.
*En bungalow para 2 personas: 43.900 pts.

OPCION B:
ESTANCIA EN HOTEL RIO SUR***
Sólo alojamiento
*Habitación triple: 47.900 pts.
*Habitación doble: 53.900 pts.

INCLUYE: Autocar Manacor-Palma-Manacor, avión directo Palma-Sevilla-Palma. Traslados en Sevilla. Estancia en el Hotel o complejo elegido. Acompañante de V. MANACOR. Seguro de viaje.
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Va empatar a zero dins Sant Llorenç

El Manacor juga aquest cap de setmana
front l'Escolar l'Atlètic Balears
• 9111
El Manacor es
mostrà sòlid en
defensa i fluix al
centre del camp

Els joves i Xavier

causaren una
bona impressió
front el
Cardassar

Diumenge passat el Manacor va fer el primer assaig
amb un partit de rivalitat comarcal, que el va enfrontar
dins Sant Llorenç al Cardassar, partit que va acabar
amb empat a zero gols i que
per penalts el Manacor se'n
va dur el trofeu en i oc.
A la primera part va esser
quan l'equip roigiblanc va
agradar més, a on els joves
Montse, Xisco, Toni Quetglas i Santa demostaren la
seva qualitat així també En
Xavier, un jugador seriós en
defensa, molt intelligent i
que juga molt bé la pilota,
també en Tudurí va crear
qualque ocasió de perill i a
la segona part amb un equip
diferent el Manacor només
va jugar el primers minuts i
després es va limitar a cobrir l'expedient davant un
Cardassar que intentava dur
el perill a la porteria que de-

Xavier, destacat a Sant Llorenç.
fensava Juanjo. De lotes
maneres es va deixar entreveure que el Manacor d'En
«Jimmy» tendrá un equip

compacte encara que ha
d'intentar millorar el centre
del camp, en especial al joc
creatiu, cosa que ja s'arras-

tra de la passada temporada.
Aquest cap de setmana el
Manacor té dos compromisos, un demà a Capdepera
front l'Escolar i el diumenge
a l'Estadi Balear front a un
Atlètic Balears, que pot
esser una auténtica prova
de foc pels jugadors roigiblancs a aquesta pretemporada 92-93, a on el
Manacor ha de demostrar la
seva qualitat i esser un dels
equips que tenen aspiracions d'aconseguir el títol de
campions d'aquesta Tercera
Divisió Balear i intentar en el
«Play-Off» ascendir a la Segona Divisió B, que pareix
esser el primer és l'objectiu
de la plantilla i el segon dependrà un poc del suport
que es tengui de l'afició. De
totes maneres s'intentarà
cobrir els dos objectius.
Felip Barba
Foto: Ton i Blau

RESTAURANT MOL] D'EN SOPA
Amb l'Esport

Interviu fantástica
Alió que mai ens

D'Yo! Tudurí

Amb tot el seny
Les obres de Na Capellera
Aquesta vegada i sense
que servesqui de precedent,
l'Ajuntament ha fet unes millores importants al recinte
esportiu municipal de Na
Capellera. Unes millores
que feren que els aficionats i
esportistes que divendres
passat anaren a la presentació dels equips del C.D. Manacor quedaren bocabadats,
ja que veren que quan es
vol es pot i que a vegades
es veu la feina que s'está
fent poc a poc, com pot ser
el nou bar de Na Capellera,
que sense cap mena de

dubtes será com un Local
Social pels socis i aficionats
del Manacor i també del
Perles Manacor de bàsquet,
cosa que es feia imprescindible i que en menys d'un
mes s'ha aconseguit acabar
aquesta obra modèlica.
També és important la remodelació del terreny de joc
de Na Capellera, que ara
está en perfectes condicions
per la práctica del futbol.
Creim que l'esforç realitzat
per la Delegació d'Esports
que presideix Rafel Sureda
ha estat important i més si

encara s'aniran fent més millores a Na Capellera amb el
fi de que aquest recinte estigui en immillorables condicions i sigui el millor de la
nostra comarca. Pensam
que el que s'ha fet mereix
l'enhorabona de tots els esportistes i també dels aficionats que a partir d'aquesta
temporada es sentiran i trobaran millor a aquestes remodelades installacions esportives del Camp Municipal
d'Esports de Na Capellera.

Sense cap ni peus

- Que fa un menorquí
per devers Manacor?
- En principi fer una
promoció del nostre formatge.
- I per això t'ha fitxat
En «Nuñez»?.

- Això ho deia per despistar. El cert es que
m'han fitxat per fer d'Stoiko que és el que més
agrada a n'En «Nuñez
Parín».
- O ets «culé»?.
- Está clar que sí, al
menys així ho vaig fer
creure al president.
- Com has trobat

l'ambient a Manacor?.

En «Gil» Conesa ha aconEn Biel «Figó» no está
seguit fer un equip i com
content del seu equip, tot
sempre totsol. Menys mal
perquè no va guanyar al Maque aquesta vegada estará
nacor i ja se veu comprant
arropat per s'Indi Seminario i
porcelles per engreixar els
estar segurs que
directius del Manacor. Aixòpodeu
faran una bona colla.
ja comença a emprenyar

- Manacor ja ho conexia, el que m'ha agradat
és entrenar a Sa Coma.
Hi ha cada «gatxí».

- Per qué no quedares a Sóller?
- Per un motiu molt
clar, les «curves» em
marejaven i no guanyava
per Biodramines.

- Esperes esser titular amb en «Jimmy»?.

En «Minimationes» torna
jugar amb el Manacor i d'aquesta manera hi tornará
haver alegria i putades. Que
dirá el «Gran Capitán»?. De
moment res.

«Chapeau» al «Florero»,
que ha demostrat que quan
vol pot i sap quedar bé.
Basta mirar el nou bar de
Na Capellera per donar-se
compte que tenim el millor
Delegat d'Esports del món.

- Indiscutiblement i a
més faig comptes ser el
màxim golejador, amb el
permís d'En «Feme».
• I en Nofret?
- Potser, encara que
s'haurá de deixondir un
poc. Crec que el llorencí i
jo marcarem els gols del
Manacor.

A qué pot aspirar
aquest Manacor?
- A tot. Jo a fer més
-

gols que ningú.

A

BANCA MARCH

Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%

EJ Futbol
Con masiva asistencia de aficionados

Se presentaron todos los equipos del C.D. Manacor
SSER1A
TE R1A

Más de 220 futbolistas defenderán el fútbol manacorí en la próxima temporada.

que serán trece los equipos
representantes del fútbol rojiblanco manacorense en
todas las competiciones futbolísticas de nuestra región.
El acto de presentación
estuvo presidido por el Alcalde de Manacor, Gabriel
Bosch, Delegado de Deportes, Rafael Sureda y por el
Presidente del C.D. Manacor, Gaspar Forteza, que
en breves parlamentos se
dirigieron a los jóvenes futbolistas manacorenses
exortándoles a llevar el pabellón y el nombre de nuesirá Cjuriad id más alto posible. Tambiéri tiirigieron la
t,n
palabra a público el C.,ápI
del Manacor, Jaime Salas y
el máximo responsable técnico, Miguel Jaume
«Jimmy».

Egar
También se
inauguraron las
nuevas
instalaciones del
Bar - Cafetería
de Na Capellera
Una vez más Na Capellera se vistió de gala y de fiesta, para albergar una nueva

presentación de los equipos
que la próxima temporada
defenderán en las diferentes
categorías el fútbol manacorí, que estará formado por
los siguientes equipos: FUTBOL-5: Manacorins, Manacor, Atco. Manacor y Olimpic. BENJAMINES C.I.M.:
Manacor y Olímpic. INFANTILES: Olímpic y Manacor. CADETES: Manacor
«A» y Olímpic. JUVENILES: Manacor «A» y Manacor «13» y la plantilla del
C.D. Manacor de TERCERA
DIVISION. Lo que supone

Una vez terminado el acto
de presentación se procedió
a la inauguración oficial del
nuevo Bar - Cafetería de Na
Capellera, una obra perfectamente terminada, de gran
calidad y que va a servir
para que los aficionados al
fútbol y al baloncesto se
sientan mejor en estas instalaciones, en las que se ha
cuidado hasta el último detalle. Después se sirvió un
refrigerio para todos los
asistententes y se brindó
por los éxitos futuros del deporte manacorí. Con ello se
cerró un acto entrañable de
compañerismo y de verdadero sabor rojiblanco, que
son los colores que defiend9n todos los futbolistas del
C.D. ManáiC2r.
Felip Barba
Fotos: Toni Blau

ovfinori
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Futbol

Un CD Manacor reforçat
així de bé, que juga encara
millor sense pilota, i que és
molt jove, se passi una temporada sense esser titular
en un equip de tercera divissió?

Els inicis de les temporades futbolístiques pareixen
iguals, però els afeccionats
hi destrien nous matissos,
nous elements a valorar que
constitueixen la salsa del
futbol. Diumenge passat,
amb uns amics, vaig tenir
l'oportunitat de poder veure
en acció el Manacor d'En
«Jimmy», un equip que
l'any passat va dur a terme
una temporada excepcional i
que enguany s'ha reforçat
convenientment, cosa que
em fa pensar podria provocar les primeres dificultats.
Per qué, dificultats? és
pura teoria, però l'any passat ningú no esperava res i
enguany tothom esperará
que el Manacor faci campió
de Higa i això és esperar
massa i resulta negatiu. No
seria de més, per tant, que

en aquests partits de pretemporada, el «Mister» se
n'encarregás d'evitar guanyar massa vegades.
Anant el que vaig veure
dins el camp, obviaré fer comentaris dels jugadors titulars l'any passat, perquè són
igual de bons i perquè, en
un primer partit, sense apenes haver entrenat, no podien aportar massa cosa.
Dels rutil.lants fitxatges
crec que En Tudurí va demostrar ser un atacant que
no s'arrufa per res, que va
rematar a porta amb poca
fortuna, però va tenir la
canya a punt. En Xavier va
demostrar disciplina com a
marcador i possiblement
tengui recursos que el convertesquin en titular. En Maties, va estar molt bé, potser
brillant i tot.

Però el fitxatge que particularment més em va agradar va ser En Toni Quetg las,
jugador que va passar inadvertit la temporada passada
i que, en la mitja part que va
jugar dins Cardassar va demostrar que és el jugador
amb més projecció de Manacor. Com és possible que
un jugador que toca la pilota

TOLO CALDENTEY

RAFEL NADAL

BIEL CAR RIO

Que parexia haver deixat
el futbol federat, podria retornar als camps de futbol a
defensar els colors del Porto
Cristo. De fet ha rebut una
oferta d'En Conesa i hi ha
possibilitats que jugui amb
l'equip porteny.

Després d'un parell de
temporades al Cardassar, el
jugador serverí ha deixat l'equip de Sant Lloren i ha retornat al Badia de Cala Milior, equip que ja hi havia
jugat amb anteriors temporades.

El centrecampista del Juvenil Manacor, jugará la pròxima temporada amb el Felanitx a la Regional Preferent. El jove i prometedor jugador roigiblanc ha anat
411 com a cedit a l'equip felanitE xer.

Toni Quetglas

Per qualque cosa el Mister no el va utilitzar massa
l'any passat, però enguany
En Toni Quetglas jugará, el
manco jugará si sap i vol
mantenir el nivell que va
mostrar dins Sant Llorenç.
Al jugador li convé perquè
aquesta temporada se juga
esser un bon jugador i poder
accedir a un equip de superior categoria, o, si no triomfa, despedir-se del futbol
d'élite. Voldria sabés fer-se
amb un lloc de titular i té en
favor seu que l'esquema
que s'utilitzarà enguany pareix pensar per a Ell.
Bernat

El que la temporada passada havia estat el poder titular del Porto Cristo, Servera, ha retornat a la disciplina
del Badia, ja que aquesta
mateixa setmana n'Angel
Conesa li ha donat la baixa.
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ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS ESTIU
Agost i Setembre
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9' 00 A 16' 00 HS.
EDATS DE 3 A 14 ANYS

ACTIVITATS
•
•
•
•
•
•
•
•

NATACIÓ
FUTBOL SALA
BÀSQUET
SQUASH
AUDIOVISUALS
PSICOMOTRICITAT
JOCS EDUCATIUS
EXPRESSIÓ CORPORAL

PREUS
De l'l d'agost a 1'11 de Setembre
45.000 pts.
Dinar inclòs
De l'l d'agost a 1'11 de Setembre
35.000 pts.
De 9'00 a 13'30 hs.
De 1'1 al 31 d'agost
30.000 pts.
Dinar inclòs
De l'l al 31 d'agost
20.000 pts.
De 9'00 a 13'30 hs.

PER MES INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS
A LA NOSTRA RECEPCIÓ
Tel. 84 38 27

Futbol

El Cardassar, en su pretemporada 92-93

El Cardassar ha vuelto ha poner en marcha
los motores
Para preparar esta temporada 92-93, que prácticamente está al caer, por esto
el nuevo mister, el asturiano
Pedro González, ha confeccionado la pretemporada
con una serie de encuentros
para así ya tener previsto el
once titular en la primera jornada de Liga ante el conjunto menorquín Alayor, que se
disputará en el Moleter el
seis de Septiembre.
Tras el primer evento que
se jugó el domingo pasado
ante su vecino el conjunto
manacorí, que se disputaban el trofeo «Centanari de
Sant Llorenç», el Cardassar
sucumbió en la tanda de
máximos castigos. El encuentro resultó entretenido,
teniendo encuentros que
tantos unos como otros
están en fase de preparación, y con nuevos fichajes

Pascual, Diego y Gaspar,
mostraron buenas maneras
sobretodo el último que ha
manos del Edil responsable.

Gaspar Sastre recibe el
trofeo al mejor jugador

De cultura Joan Santandreu recibió el trofeo de
mejor jugador del Torneo.
Los próximos compromisos
serán: para el próximo domingo día 16 a las 18 h. el
conjunto llorencí se desplaza a Cala Ratjada para disputar el Trofeo de Sant Bartolomé ante el Arta.
Los otros dos equipos en
discordia son el Manacor y
el conjunto local el Escolar.
Y el sábado día 22 de
este mes se disputará el tercer y cuarto puesto y la final.
Luego el domingo 23, en
Muro jugarán otra confrontación ante el Murense.
Por último hay que decir

que ha pesar de estar completas todas las lineas del
conjunto llorencí, según nos
comunicó el secretario técnico del Club D. Andreu Melis,
puede que hayan dejado
abierta una puerta para un
nuevo fichaje si el entrenador la encuentra conveniente. Por lo tanto parece que
el capítulo de fichajes no se
ha cerrado, y pueda haber
novedades.

-dril

Joan Fornés

Tolo Roig y Toni «Manolo» serios candidatos

Paco Pastor y Tomeu Gili, favoritos
En motivo de las fiestas
patronales, como cada año,
se organiza un Torneo de
Tenis en categoría Senior e
Infantiles. Este año el coordinador es el incombustible
Martín Pascual i Riera
«Mel».
Dicho Torneo ha tenido
gran aceptación en la parte
participativa puesto que son
18 participantes en categoría Senior y donde de verdad ha sido el «boom» es
en la categoría Infantil en la
que se han inscrito 29 participantes.
Las partidas se juegan al
mejor de tres sets a base de
eliminatorias con una serie
de repesca, después de la
siguiente ronda, quedando

así confeccionado el cuadro
de octavos de final, quedándose previstas las finales
para el día 11 de Agosto y
seguidamente habrá un partido de exhibición de dobles
formada por cuatro jugadores de renombre de la Comarca.
Después se procederá a
la ceremonia de entrega de
premios, los cuales son los
mejores otorgados en las últimas diez ediciones, con la
presencia de las Autoridades Locales, Prensa y Entidades Colaboradoras, juntamente con los deportistas.
Seguidamente se ofrecerá
un refrigerio a los asistentes
en el Rte. Molí den Bou procediéndose al sorteo de di-

Martí Mec , coordinador
del Torneo
,,

ferente material deportivo
donado por deportes Masters y haciéndose entregas
de placas conmemorativas,
donadas por el Ayuntamiento a los componentes del
equipo de dobles, asimismo
se obsequiará a todos los
participantes con un regalo
conmemorativo del primer
centenario.
Por otra parte decir que
en seniors los máximos favoritos ha campeones son
Tomeu Gili y Paco Pastor,
que es la gran revelación del
Torneo y en Infantiles, Tolo
Roig y Toni «Manolo»
Joan Fornós

El próximo domingo y frente al Badía

Presentación del Porto Cristo 92-93
El Porto Cristo se va a
presentar pasado mañana
domingo en el Municipal de
«Ses Comes» ante su afición, en un partido que va a
enfrentar a los porteños de
Juan Seminario al Badía de
Cala Millor que por tercera
temporada consecutiva entrena Esteban Caldentey.
El Porto Cristo que afronta esta temporada en la Tercera División con el objetivo
de hacer un excelente papel
y conservar dignamente la
categoría, ya ha reforzado la
plantilla con jugadores como
Nando Seminario, Fuster y
Lobato, aunque no se des-

carta que en el transcurso
de esta semana se hayan fichado dos o tres nuevos jugadores, se está hablando
de los Navarrete, Soria y
Palmer, que en la pasada
temporada jugaban en el
Playas de Calviá y que tienen muchas posibilidades
de vestir la camiseta rojilla
del Porto Cristo, estos tres
jugadores supondrían un refuerzo importantísimo para
el conjunto porteño, en el
cual su Presidente Angel
Conesa, está trabajando a
tope para conseguir una
plantilla competitiva y que
ofrezca un máximo de garantías de éxito, que en
caso de producirse estos
tres fichajes el Porto Cristo
sería un equipo a tener en
cuenta, ya que mantiene totalmente el bloque de la anterior temporada y esto es
realmente importante, pues
se contaría con un central
marcador de categoría,
Soria, un centrocampista
técnico, Navarrete y dos delanteros incisivos y goleadores como son Palmer y
Nando Seminario. Con
estos jugadores el equipo
porteño podría pasar de ser
un equipo que aspira en
principio a mantener la categoría, a ser uno de los que

Fuster, Seminario y Lobato, tres refuerzos para el Porto Cristo.

intentarán luchar por una
plaza que les clasifique para
disputar la Copa del Rey e
incluso buscar una plaza
para disputar el «Play-Off»
de ascenso.
Con todos estos alicientes, el Porto Cristo se presenta pasado mañana ante

su afición, frente a un rival
como el Badía que puede
ser una auténtica prueba de
fuego para los hombres de
Juan Seminario, de cara a
empezar a formar el equipo
que empieze la Liga 92-93,
que los porteños iniciarán en
su feudo ante el equipo me-

norquín del Ferreries.
Este partido, que también
va a ser la presentación de
todos los equipos del Porto
Cristo, va a dar inicio a las
siete de la tarde.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
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El Porto Cristo se refuerza

Nacho (Arenal), Navarrete, Palmer y Soria
(Playas de Calviá), últimos fichajes.
Con estos fichajes el Porto
Cristo aspira a todo.

MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo) •

VIVIENDAS VISO.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y cola duría, trastero

Ha tardado mucho el
Porto Cristo en realizar los
fichajes para reforzar la
plantilla que va a defender
los colores bermellones en
este retorno a la Tercera División, pero lo cierto es que
en esta semana tanto el presidente, Angel Conesa,
como su flamante entrenador, Juan Seminario, no se
han dormido en los laureles
y a los fichajes de Nando
Seminario, Fuster y Lobato,
se han añadido los de Nava-

rrete, Soria y Palmer, tres
jugadores de reconocida
valía y calidad que pueden
dar al equipo porteño muchas opciones de conseguir
ser uno de los equipos revelación de la Tercera División
Balear. También se ha firmado a Ortiz, hermano del
que juega actualmente en el
Porto Cristo y se está a la
espera de fichar a un guardameta que cubra la baja de
Servera, ya que este parece
que se le ha dado la baja
definitiva para que firme por
el Badía de Cala Millor.
Suponemos que ahora
habrá una remodelación
total de la plantilla y que el
técnico peruano va a elegir
cuales serán los jugadores
que formen la plantilla definitiva de este Porto Cristo 9293.
Felip Barba
Foto: Toril Blau

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

N. PA

El Glopet Groc campeón del Torneo clasificatorio

En la «final four» le acompañarán Sa Verga,
Fruites Sancho y la Sala
Pocas sorpresas deparó
el Torneo clasificatorio de
Futbito Sant Llorenç 92 para
disputar la «final four» en la
que pasaron los tres favoritos como eran Glopet Groc,
Sa Verga y Fruites Sancho.
Para el disputadísimo
cuarto clasificado se tuvo
que jugar un partido de desempate entre la sala y Glopet Granate, llevándose el
gato al agua los primeros
por un tanteo mínimo de 43. El conjunto que quedó
con la miel en los labios fue
s'Estel en sexto lugar empatado también con los dos
equipos anteriores nombrados, pero con el golaveraje
en contra.
A la hora de salir esta edición no podemos facilitar los
resultados de la final four
que se jugó ayer por la
noche y se los ofreceremos
la próxima semana.

S'Estel se quedó en las puertas de disputar la final four
CLASIFICACIÓN FINAL
PARA EL CORTE DE LA
«FINAL FOUR»

1. Glopet Groc
2. Sa Verga
3. Fruites Sancho
4. La Sala

puntos
20
18
17
14

III Torneo de Fútbol Sala Manacor
y Comarca

La liga se iniciará en Octubre
Redacción.- Ya se está
perfilando la competición del
«III Torneo de Futbol Sala
Manacor y Comarca», que
según los organizadores va
a dar inicio en los primeros
días del próximo mes de
Octubre. De momento ya se
cuenta con la totalidad de
personas que van a componer la Junta Directiva, así
como de los árbitros que
van a dirigir los partidos. De
momento tan sólo falta que
el Ayuntamiento habilite dos
pistas más para la práctica
de este deporte, ya que en
estos momentos tan sólo se
cuenta con tres y se necesitan cinco.
El Local Social de este
Torneo está ubicado en el
Bar Restaurante Es Pla

(frente al Colegio La Selle) y
la fecha tope para inscribirse en el mismo es el día 14
de Septiembre. El precio de
la inscripción es de 20.000
pesetas por equipo y se espera que equipos de San
Lorenzo, Porto Cristo, Felanitx y Son Servera/Cala Millor se inscriban para hacer
un torneo comarcal y de
gran competividad. En este
«III Torneo de Fútbol Sala»,
va a ser de ficha libre, por lo
que puede jugar cualquier
jugador que juegue con un
equipo federado. La competición va a ser una liga normal, o sea a dos vueltas y
se prevee que sean de diez
y ocho a veinte los equipos
participantes.

5. Glopet Granate
14
6. S'Estel
14
7. Cobasa
10
8. Cial Es Puig
9
9. Stapfouls
7
10. Hamburguesería S.LL. 5
11. Santandreu-Domenge 4
Y cierra la clasificación Es
Glopet Lila que no ha podido

estrenar su casillero de puntos.
Para las semifinales los
equpos han quedado emparejados de la siguiente manera: el campeón Gbpet
Groc ante La Sala y Sa
Verga, Fruites Sancho.
Joan Fornás

Ya está formada oficialmente

El Real Madrid, ya tiene su
Peña en Manacor
Desde hace unos meses
se venía rumoreando que
bastantes seguidores del
Real Madrid querían fundar
una Peña en Manacor.
Estos rumores se han transformado en realidad y desde
hace dos semanas i despupés de salvar todos los protocolos oficiales, el Real Madrid tiene su Peña en nuestra ciudad, que no solo será
de fútbol, sino que se denominará «Peña Madridista
de Básquet y Fútbol de
Manacor».
La Junta de esta Peña
Madridista ya está formada
y tiene su Local Social en la
Calle Pedro fiche n° 3 de
Manacor. La composición

de esta Junta, es la siguiente:
PRESIDENTE: Guillermo
Pou Castor.
VICE-PRESIDENTE:
Pedro Sureda Barceló.
SECRETARIO: Juan Caldentey Fluxá.
VICE-SECRETARIO:
Mateo Sansó Vives.
TESORERO: Pedro Rosselló Artigues.
CONTADOR: Sebastián
Artigues Amor.
VOCALES: Jorge Puigserver Galrnés, Nicolás
Gómez Sureda, Jaime Gomila Jaume y Antonio Gelabert Pastor.
Felip Barba
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Con el apoyo total de la Junta Directiva

Jordi Puigserver, seguirá presidiendo el Perlas

Manacor
Redacción.- Se rumoreaba que Jordi Pugserver,
Presidente del Perlas Manacor de Básquet, podría presentar la dimisión de su
cargo, ya que por motivos
laborables le era muy difícil
cumplir con sus compromisos al frente de esta entidad
baloncestista. Lo que hacía
preveer que se celebrarían
unas elecciones, para elegir
nuevo Presidente.
En la junta celebrada el
pasado miércoles, los componentes de la misma ratificaron su confianza a Jordi
Puigserver, prometiéndole
ayudarle en todo lo que
fuera necesario, por lo que

el Perlas Manacor de Básquet seguirá con el mismo

Jordi Puigserver, President del Perlas Manacor de Basquet.

máximo mandatario, ya que
cuenta con el apoyo total de
los actuales miembros de la
Junta Directiva. Esta decisión deja fuera de todo lugar
los rumores de que Jordi dejaría la presidencia, aunque
si es verdad que pensaba
presentar la dimisión por
motivos personales y laborables.
Con esta noticia queda reflejada la continuidad de
Jordi Puigserver al frente del
Perlas Manacor, cargo que
hace ya bastantes años
ocupa y con buen bagaje en
todos los aspectos.
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Pesca Submarina

Mañana en Porto Cristo, el «XXVI Trofeo Joan Gomis»
Redacción.- Mañana sábado se va a disputar en
Porto Cristo la XXVI Edición
del Trofeo “Joan Gomis» de
Pesca Submarina. Dicha
prueba se va a iniciar a las
ocho y medía de la mañana
y va a terminar a las siete
de la tarde con el acto de
entrega de trofeos.
La prueba se va a disputar entre Morro Carabassa
y Cala Murada. Todos los
participantes deberán ir provistos del permiso de Pesca
Submarina de la Consellería
de Agricultura y Pesca y de
la Tarjeta Federativa en
vigor.
A las ocho y media de la
mañana en la explanada del
muelle de Porto Cristo habrá

la concentración e inscripción de los participantes,
para a las nueve y cuarto el
embarque de los mismos y
un cuarto de hora después
va a dar inicio la prueba,
que va a finalizar a las dos y
media de la tarde. A las
cinco y media está previsto
el pesaje de las piezas capturadas y a las siete de la
tarde la entrega de Trofeos,
estos dos últimos actos se
celebrarán en el Paseo de la
Sirena.
Esta prueba está organizada por el Club Perlas Manacor de Actividades Subacuáticas y está patrocinado
por el Ayuntamiento de Manacor y el Consell Insular de
Mallorca.
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HIPER MADER A

OFRECE A SUS CUENTES Y AMIGOS
BANCO DE TRABAJO
130 x 60x 87
CABALLETE PINO
TABURETE PINO BARNIZADO
BOTELLERO PINO
ZAPATERO MELANINA
Blanco o pino

'REMAKE
UTEN

17 900 pts.
690 pts.
2.400 pts.
1.870 pts.

DIFERENTES OFERTAS EN PARKETS
O TARIMA FLOTANTE MUY FÁCIL
DE INSTALAR

12.230 pts.

JULIO Y AGOSTO
de lunes a Viernes abierto
de 9 a 14 hs.

PASEO FERROCARRIL SIN FRENTE COLEGIO LA SALLE. TEL. 551250 • MANACOR

Hípica
Hace 10 años que
Alice Frost ostenta el
récord (1'16'3)

Kilómetro lanzado,
Trofeo Joy. Fermín
La historia de esta prueba se inició el
23 de julio del año 77y en ella participaron 10 eferrplan3s, y en esta primera
edición Prince de Fur, conducido por
A. Pou, era quien inauguraba la lista de
los ganadores con un registro de 1212.
Al año siguiente también eran diez los
participantes y se disputaba el 15 de
julio. La viadria fue para Diaroirus, conducido por Bartolome Estelrich, con un
tierrpo de 119.
El 5 de julio del año 79 Echo du Vieux
Bois, recién irrportado de Francia, se
hada con la tercera edción logrando un
registro de 119, mientras segundo era
Francas d'Ys (1200) y Elrika (1201)
era tercera.
En el año 80, concretamente el 2 de
agosto y esta vez con nueve participantes se establece un nuevo récord de la
prueba por parte de Firmin, conducido
por Bmé. Llobet con un registro de 118
con el que ganó la prueba, mientras
Echo du Vieux Bas era segundo a 119.
Cabe elixir que para la tercera piaza empataban Infante Francaise y la yegua nacional Linda, arnbas a 120.
El 18 de julio del año 81 vuelve a superarse el récord establecido el año anterior y quien lo bate es Hissouney, conducido por J. Santandreu que lo dejada
en 1'17'4.
Alice Frost fue la que, en el año 82,
logró el actual récord dentro de esta
prueba, realizando el kilómetro con un
tiempo de 1'16'3.
En la edición del año 82 volvía a repetir victoria Alice Frost, aunque en esta
ocasión no logró superar su propia
marca, aún así marcó 1166.
El 25 de agosto del año 84 era Hongrius quien conseguí hacerse con el trofeo con un registro de 1184.
Después de esta edición se entra en
un i.inpasse• de cinco años en que pa
diversos motivos no se convoca la Clásica del Kilómetro Lanzado y es en el año
89 cuando se celebra la novena edición
del trofeo Joyería Fermín, donde la victoria fue para Nivasso de Mingot con un
registro de 1187.
En el año 1990 fue la victoria para
Phebus du Vivier con un crono de 119.
El segundo clasiteado era el nacional
Cartumach (1201, tercero Mersant Hanover (1201) y para la cuarta posición
se produjo un errpate entre Panicaut y
E. Marisol, con un crono de 121.
Y ya pasando a la edición del pasado
año, concretamente el 10 de agosto, volvían a lograse buenos registros que hicieron pensar que podría batirse la
marca de Alice Frost, pero no fue así y
el ganador de la carrera fue Ouipodi
quien registró 11675, mientras segundo
era Peter Prince (11772), Oliver des
Fiefs (11790) y Ouatino (1'1802).
Hasta aquí lo que ha dado de sí esta
prueba a lo largo de sus once ediciones,
para la noche de este sábado la duodécima edicón y un claro objetivo para el
ganador, intentar superar la marca de
Alice Frost que hace diez años rodó a
1161.

/

Son Pardo

Phocas du Gatines, con G. Andreu, vencedor en aprendices

Pintora, ganó el Premio Eqvalan
Sin demasiado público en
Son Pardo el viernes pasado se disputó el premio Eqvalan, una prueba para nacionales de II Categoría con
diez participantes y victoria
de la pequeña Pintora, conducida por Julián Arnau, que
no pudo ser superada por
Medeab S.M. que fue segundo, con registros de
1'26'4 y 1265.
En el premio Nacionales
de I Categoría se imponía
de forma clara Pacemaker,
que en la última recta realizó un potente remate con el
que rebasó a Liceo que
había ido en cabeza todo el
recorrido, tras ellos se colocaron Fanático Hanover y
Maravilla Mare, mientras Ni-

nette de Retz, una de las favoritas, fue distanciada.
Diez participantes en el
premio Aprendices que se
corrió sobre 2.200 metros y
en el que la lucha se centró
en los metros finales entre
Phocas du Gatines, conducido por G. Andreu y Quito
de Noels, a las riendas de
Sebastián Llobet, ganando
por escaso margen el primero, con un registro de 1231
mientras el segundo lograba
un crono de 1225.
Por la carrera de mayores
dividendos reportó a los
acertantes fue el trio especial que se iniciaba con un
fondo de 129.300 ptas., y
que generó un juego de
322.400 ptas. siendo sola-

mente un apostante el que
dio con la combinación ganadora compuesta por Recital de Vandel, Marlene II y
Reste Fuve, lo que le supuso un dividendo de algo más
de doscientas mil pesetas.
En la de ases, buena actuación del manacorense
Soir Champetre, conducido
por Bartolomé Estelrich que
no tuvo ningún problema
para cruzar la meta en primera posición y registrar el
mejor crono de la noche
(1'20'7) entrando tras él
Mountain Skipper, Sonny
Count y Rupin.
En las dos primeras carreras hay que anotar las victorias de Seneka Z.K. y Paz.

Son Pardo sigue con su línea veraniega

III Memorial J. Mora Galmés
Nuevamente siete carreras para la noche del viernes en el hipódromo de Son
Pardo, que va capeando su
temporada baja más que
dignamente intentando ofrecer en cada reunión una
prueba de carácter especial
como lo hace en esta ocasión con la tercera edición
del Memorial Juan Mora
Gornals, el que fuera fundador del hipódromo de Son
Pardo. La distancia general
de la reunión es de 2.100
metros y esta especial se
disputará sobre 2.200 mts.
hándicap.
El Memorial Juan Mora
Gornals se inició hace ahora
dos años y la primera edición se disputaba el 31 de
agosto del 90 y el primero
en inscribir su nombre como
vencedor fue Parvallón, un
caballo de tres años que
empezaba a despuntar
como gran trotador, tras él
se colocaban Mutine y
Lucas en apretada llegada y
el crono registrado por el
vencedor fue de 1'23'4.
Al año siguiente, el 29 de
septiembre, era también un
joven producto de tres años
el que se hacía con la victoria, concretamente era Ruberian el que disputaba y
vencía el sprint a su compañero de generación y campeón nacional Riggy, colocándose Nemo y Parvallón.

En esta ocasión el crono del
vencedor fue de 1'25'4.
Ambos vencedores de las
dos ediciones se verán nuevamente las caras esta
noche, junto a otros nacionales de auténtica categoría. La composición de la
carrera será la siguiente: Silvana, Socio B, Sibil.la, Ruberian, Pacemaker, Parvallón, Lindango, Jerkins Mora
y Lucas. Como puede verse
entre los participantes
vemos al campeón y subcampeona del G.P.N. de
este año Soico B y Sibil.la, a
los dos mencionados vencedores de los anteriores, Ruberian y Parvallón y a un
Pacemaker que reaparecía
el viernes pasado con victoria. La prueba, por lo tanto,
no puede estar más abierta,
si bien nos inclinaríamos a
la hora de dar un favorito
hacia Parvallón, un caballo
que lleva camino de convertirse en el mejor nacional
que ha dado la historia de
este deporte en las islas.
Del resto de pruebas destacar la sexta con participación del caballo de Manacor
Soir Champetre que el pasado viernes lograba una gran
victoria y que puede repetirla esta noche, y en la estelar
presencia de Udino du
Hamel, Olky, Harlem Key y
Oueis.

Reunión hípica
en Arfó
El pasado jueves 6 de
agosto tuvo lugar la reunión correspondiente a
las fiestas patronales de
San Salvador en Arta y
concretamente en el hipódromo de Son Catiu se
disputaron un total de
once carreras en las que
se intercalaron las pruebas de trote y de galope,
y que dieron estos resultados.
-Segunda carrera: Sorteta, Sunita, Sertorio.
-Tercera carrera: Torrat, Too Dollar, Taina G
-Cuarta carrera: Saloniti, Hechicero
-Quinta carrera: Mel,
Liebre O, Joli Grandchamp
-Sexta carrera:
Pip,
Preferida, Petunia
-Séptima carrera: Japonata, Riggi, Castañer
-Octava carrera: Crisbi,
Aguila
-Novena carrera: Prince de Saison, Niky du
Padoueng, Top Gyp
-Décima carrera: Nomade en Foret, Querida
de Clyde, Rival de Mont
-Undécima carrera: Air
Flai, Light Flame.

IJ Hípica / Manacor
El trío pagó a 727.590 ptas

Querer Barbes, ganador del
Trofeo Comarcal Arta
Algo menos de público
que en semanas anteriores
y ocho carreras sobre 2.400
metros en el programa, un
número de pruebas que a
decir de muchos es el ideal
ya que permite al público y
deportistas al finalizar a una
hora razonable y haber estado más de cuatro horas en
el recinto.
La primera carrera fue ganada por Sandy GS, rodando a 1291 y seguida por
Sulima. En la segunda era

Preferida la que contra todo
pronóstico lograba aguantar
el remate del favorito Prior
Gal y cruzaba la meta en
primera posición haciendo
que la quiniela vencedora
pagara a 11.590 pts. En la
tercera una muy buena carrera del artanense Roure le
llevó a ganar sin ningún problema, mientras Neruda era
segunda. Hay que lamentar
la caída, sin consecuencias,
de S. Sanmartí que conducía a Raconde d'Iquelon. En

la siguiente, cuarta carrera,
Ringo B lograba superar
sobre la misma línea de
meta a Pevalentin que había
mandado el pelotón durante
todo el recorrido. Y también
Reina de la Manza, en la siguiente, lograba imponerse
con un buen remate a Reine
Jean y Paquene.
La carrera preestelar, con
fondo en quiniela de 57.300
pts., fue muy disputada y no
se resolvió hasta en los me-

tros finales donde Quattrino
sacaba una ligera ventaja
sobre Pistil, Romanco y Royaumont.
Como prueba reina estaba el premio Comercial Artá,
para categoría extra, una
prueba que dominaba de
principio a fin Querer Barbes
que fue constantemente inquietado por los otros participantes pero sin que pudieran arrebatarle el triunfo, llegando tras el Phenix du
Boisson, Plan Dazeray y Panicaut, pagando la combinación ganadora del trío a
127.590 ptas.
Y los nacionales también
dieron sorpresas en cuanto
al resultado y en una apretada llegada ganaba Hito SF,
seguido por Latitia, Lucas y
Nor Fox, pagando el cuarteto a 48.420 ptas.

Trece ejemplares participarán en la prueba

Km. Lanzado XII Trofeo Joyería Fermín
Uña semana más son
ocho las carreras que componen el programa previsto
para la noche del 15 de
agosto en el hipódromo de
Manacor y se disputarán
sobre la distancia de 2.100
metros todas ellas a excepción de la prueba reina de la
noche como es el kilómetro
lanzado XII Trofeo Joyería
Fermín que lógicamente se
correrá contra reloj sobre
1.000 metros. En lo referente a apuestas el buen acierto de los apostantes en la
pasada edición hace que no
exista ningún fondo especial, si bien hay que destacar como novedad el que
hasta la sexta carrera se
podrá realizar una apuesta
de trío al módico precio de
50 ptas. lo cual dice mucho
en favor de los responsables que por fin se atreven a
abaratar el precio de esta
apuesta para ver si de alguna manera se hace más popular entre el público de Manacor, tan aficionado a la
apuesta quiniela.

En cuanto a la parte deportiva tenemos que destacar en primer lugar la carrera reservada a nacionales y
que cuenta con una muy
buena inscripción ya que
son trece los inscritos y además con la reaparición de la
gran yegua Lutine, con un
hándicap de 100 metros.
Los participantes serán:
Nostro VX, Notepares, Jiel
Mora, Riker Bleu, Figura
Mora, La Pamela de Retz,
Nilon TR, Liceo, Malla SR.,
Norelia, Lírico, Hivern y Lutine. Con este excelente lote
seguro que debe salir una
buena carrera y como favoritos a conseguir la victoria
señalaremos a Notepares,
Liceo, Riker Bleu, Jiel Mora
y la incógnita de Lutine que
también puede estar en los
puestos de cabeza si consigue superar el hándicap que
rinde.
Seguidamente se disputará una carrera para la categoría preestelar en la que
son once los inscritos: Phco-

cas du Gatines, Quietito,
Royaumont, Rhetorine,
Udino du Hamel, Sous Prefect, Panicaut, Querida de
Clyde, Phenix du Boisson y
Roi des Landes. Dos ejemplares debemos destacar
como favoritos y son Phocas du Gatines y Roi des
Landes, ambos en un buen
momento de forma. También hay que contar con los
otros representantes de la
cuadra Es Cabanells como
son Udino du Hamel, conducido por T. Garcías y Sous
Pref ect.

Y cierra el programa una
prueba que se ha convertido
en Clásica a lo largo de los
años, se trata efectivamente
del Km. Lanzado, trofeo Joyería Fermín que este año
cuenta con la participación
de los mejores velocistas de
la isla, tres de ellos debutantes en Manacor. Estos son
los que realizarán la prueba
contrarreloj: Peter Prince,
Ryswick de Born, Romeo de

Mingot, Quipodi, Nomade en
Foret, Jub Langkjaer, Querard Gede, Rocco Signes,
Plan d'Azeray, Navy Frennegard, Querer Barbes,
Phebus du Vivier y Tretun.

Como puede verse un lote
bastante completo y en el
que podemos ver al reciente
récord del hipódromo Nomade en Foret, al vencedor del
pasado año Quipodi, a Peter
Prince, segundo en la pasada edición, a Phebus du Vivier, quien venciera en esta
prueba hace dos años y de
los desplazados de Palma a
Jup Lagkjaer, reciente vencedor del km. lanzado Memorial Jaume Homar en Son
Pardo y a Navi Frennegard,
segundo clasificado, con registros de 1162 y 1168
respectivamente. Creemos
que es aventurado el pensar
que pueda batirse el récord (r
ft,
de Alice Frost, que ostenta
ro
desde hace 10 años en z
1163, pero ahí están los
<o
mejores para intentarlo.
)

TVE-1
08 00 Estamos de vacaciones
0900 Últimas preguntas
0910 Estamos de vacaciones
1200 Misas
1755 No te rias que es peor
1325 Rockopop
1410 Las chicas de oro
1500 Telediario-1
1510 Delfy y sus amigos
1600 Sesión de Tarde:
-Juego secreto»
1750 Objetivo Indiscreto
1820 Tras la pista del crimen
1920 Juegos sin fronteras
2100 Telediario 2
2110 Informe semanal
2730 Sábado cine. Incluye
dos largometrajes:
-2235: -Los locos de la
ambulancia»
-0020: •Exterlor noche-

TVE-1
09 00 Tiempo de creer
0915 Estamos de vacaciones
1110 Diga 33
1200 El dia del Señor
1300 Pueblo de Dios
1310 El arrecife de coral
1430 No te rias que es peor
Las chicas de oro
1500 Telediario - 1
1 530 Erase una vez las
Américas
1600 Sesión de tarde: -Un
robot en la familia..
1740 Club Disney
1925 Cuentos maravillosos
2100 Telediario
2110 Compañeros de clase
2200 Domingo cine: «Zona
de guerra..
2350 Noche de humor
0040 Telediario
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1350 Telediario
1400 El menú de cada día
con Kados Arguiñano
1410 Informativos territoriales
1410 No te das que es peor
15 00 Telediario-1
1510 Abigail
1625 Vacaciones de cine:
• Herbie, en el gran premio de
Montecarlo»
181 5 Telediario
1820 Aventura 92
1840 Novato y veterano
1945 Telediario
1950 Curro Jiménez
2100 Telediario-2
2110 Sin vergüenza
2205 Devórame 2
2250 Nuestros detectives
0025 Diario Noche

TVE-2
0 7 30 Cadena de las

Américas
1100 Descenso del Sella
1300 Los conciertos de la 2
1400 El mejor deporte
1800 Anillos de oro
1900 Días de cine
1910 En portada
2000 Redacción de la 2
2015 Sesión de verano: «El
rebelde»
2215 Ven al paralelo
2325 No sé bailar
2355 Series del sábado
0150 Philippe de monte

TVE-2
0 7 30 Cadenas de las

Américas
1100 Carrusel de las
Américas
1200 Juego de niños
1210 Clásicos de oro
1300 Grandes intérpretes en
la 2
1400 El mejor deporte
1800 Anillos de oro
1900 Documentos TV
2000 Redacción de la 2
2015 Sesión de verano:
-Quiero seguir vivo»
2145 Linea 900
2215 El honor de la sangre
2345 Llamadas a media
noche
oons Off cinema: «Doña
Herlinda y su hijo»

TVE-2
1200 Juegos de niños
1210 La raya
1300 La película de la
mañana: -Susana y yo»
1410 El palenque
1500 Cifras y letras
15 30 La aventura humana
16 30 mundo de fieras
1710 El mejor deporte
1910 El show de Tracey
Ull man
2000 Tendido cero
2010 Sesión de verano:
• Sherlock Holmes en
Washington»
2150 Redacción de la 2
2200 La estralla es...
America: •Esperando la
carroza»
2345 Treinta i tantos
0010 Clip, clap, video
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TV3

0910 Club Super 3
1210 Marc I Sophie
1755 Amor a primera vista
1430 Telenoticies
1455 El Temps
1500 Club Super 3
1 530 Tarda de cine: «La
conversa»
1740 Simon i Simon
18 30 Katts i Gos
1855 Adderly
1945 Hostes vingueren que
de casa ens tragueren
2015 L'espantaocells i la Sra.
King
2100 Telenotícies
2125 El temps
2130 Vindrem a sopar
2210 Cine nit: «Pelham, un,
dos, tres»
2350 T/N última hora

TV3
1305 Benson
13 30 Els hotels deis famosos
1405 Betes i films
1410 Telenotícies
1455 El Temps
1500 El Tránsit
1505 Club Super 3
1600 Tarda de cine: «El rebel
orgullós»
1740 El Tránsit
1800 Efectes especials
1855 El tránsit
1900 Guaita qué fan ara
1910 La vida de Henry
2000 El tránsit •
2005 Magnun
2100 Telenoticies
2125 El Temps
213030 minuts
2205 Cine nit: -Primera
volada..

TV3
1710 Mediterránia
1215 El meu carrer
1300 La successora
1310 Avanç informatiu
1315 VeTns
14 00 Telenoticies migdia
1425 El medi ambient
1515 El temps
1520 Pel.licula tarda: •U
sabatilla I la rosa»
1740 El meu carrer
1755 Club Super 3
1940 El salt
2015 Tinc dos pares
21 00 Telenoticies
2110 El Temps
2135 Actualitat 92
21'40 La granja
2215 Betes i films
2240 Pantalla: •Scorpio»

TELE 5
0715 Entre hoy y mañana
0745 Superguay sábado
1010 Pressing Catch
1100 Coctelera Xuxa
1130 Bellezas al agua
1750 Tele 5, ¿dígame?
1455 Entre hoy y mañana
1 530 Cine fiesta
1710 Desde Palma, queridos
padres especial verano
1915 Sábado acción:
-Hunter
-Camino del infierno
2100 La loba herida
2200 Humor cinco soles:
-Pobre divorciado
2245 Cine
0045 Playboy
0130 Cine de verano

TELE 5
0715 Entre hoy y mañana
0745 Superguany domingo
1025 Pressing Catch
1055 Coctelera Xuxa
11'25 Que gente tan divertida
1155 La quinta marcha de
verano
1455 Entre hoy y mañana
1510 Cine fiesta
1725 El huevo de Colón
1825 El millonario
1910 A fuerza de cariño
2005 Gran pantalla de verano
2145 Desde Palma queridos
padres especial verano
0010 Colombo
0205 Los ángeles de Charlie
0255 Madrugada Pop

TELE 5
0945 Desayuna con alegria
1020 Alicia
1050 Matinal de cine
1745 Vacaciones en el mar
1315 A mediodía alegrla:
«Chiquitina»
1400 Vivan los compis
14 00 Apartamento pera tres
1455 Entre hoy y mañana
1510 Manuela
1620 María de nadie
1700 Papa comandante
17'30 Coctelera VIP
18 00 Super Guay
1900 Cine vacaciones
2045 Telecupón
2105 Telerromance: -La loba
herida..
2200 Noche de acción
0000 Misterios de la noche
0025 Entre Hoy y mañana
00'45 T.D. el verano

ANTENA 3
1100 Caza submarina
1130 Thundercats
1200 Los Gladiadores de
América
1300 Centímetros cúbicos
1400 Noticias
1403 La pantera rosa
Noticias Regionales
1430 Los heroes de Hogan
1455 Noticias
1530 Farmacia de guardia
1600 Quedate con la copla
1700 Cosas de casa
1800 Polvo de Estrellas I:
«Movida en el campamento
20 00 Noticias
2003 Vigilantes en la playa
2100 Noticias
2130 Rescate
2230 Polvo de Estrellas II y
III: «La conquista del Oeste»

ANTENA 3
0850 Aventuras en el lago
0920 Archie y Sabrina
0935 La Guardería del
domingo
11'00 Caza submarina
1130 El hombre de los seis
millones
1230 Peyton Place
1300 Polvo de estrellas I:
«Bruce Lee contra el Tigre
Rojo»
1455 Noticias
15 30 Tom y Jerry
1600 Quiererne mucho
1700 La mujer sheriff
1800 Pasiones inmortales:
«Loma Doone»
2000 El Supergordo
2100 Noticias
2130 Polvo de Estrellas II:
«Querida Brigitte..
2315 Noticias

CANAL PLUS
IODO Cine: «La piel que
brilla , . (c)
1132 Cine: «La cara del
miedo» (c)
1300 Del 40 al 1
1400 Redacción. Noticias
1405 24 horas
1500 Documental (c)
1556 Cine: «Amantes , . (c)
1736 Cine: «Corazón
salvaje , . (c)
1935 Dibujos animados: (c)
2000 Avance Redacción
2005 Telecornedia: «Roc..
2030 Teleserie: «Sigue
soñando»
21 00 Lo + plus
2128 Información
metereológica
2130 Redacción. Noticias
22 00 Estreno Canal +:
«1969» (c)
2332 Golf

CANAL PLUS
1000 Cine: «Una gran
promesa.. (c)
1140 Cine: «Jóvenes
ardientes,. (c)
1320 Piezas (c)
1330 Teleserie: «Max Glick»
1400 Redacción. Noticias
1405 El gran musical
1500 Documenta!. (c)
1526 Cine: «Despedida de
soltero,. (c)
1708 Cine: «La batalla de los
tres reyes.. (c)
1920 Redacción. Noticias
1925 Documental
2020 Teleserie: Quédate esta
noche
2100 Telecomedia «Roc»
2128 Información
meteorológica
21•30 Noticias
2200 Estreno canal +:
«Visiones de un extraño» (c)

1 ANTENA 3 1 1 CANAL PLUS
1403 La pantera rosa
Noticias regionales
1430 Salvados por la
campana
1455 Noticias
1 530 Telecine: «El cuerpo del
delito»
1 720 Teletienda
1730 Noticias
1733 La merienda
1830 Las aventuras del
corcel negro
1900 Supermarket
1930 Noticias
1933 La ruleta de la fortuna
2000 Los vigilantes de la
playa
2100 Noticias
2130 El equipo A
2230 Noticias
2231 La pellcula del lunes:
«El puente de Remagen»

1149 Cine: «El fraile» (c)
1330 Los 40 principales
1400 Redacción. Noticias
1405 Dibujos animados
1430 Serie: La pandilla
plumilla
1500 Cine: «007: alta
tensión,. (c)
1706 Cine: «Capitán
América.. (c)
1848 Documental (c)
1935 Dibujos animados (c)
2000 Avance. Redacción.
2005 Los 40 principales
2 030 En todo lo alto
2128 Información
meteorológica
2130 Redacción. Noticias
2154 Información deportiva
2200 Estreno Canal +:
«Donde está el corazón» (c)
2343 Cine: «Los dioses
deben estar locos» (C)

CANAL 9
0800 Música clásica
0845 Grafiti
0915 A la babalà
1230 El món per un forat
14 30 Noticies 9
1500 Tortugues Ninja
1530 Una d'aventura: «La
aventuras de Gerard»
1715 Chan tata chan
1810 Futbol
2010 Noticies 9
2022 l'oratge
2025 Futbol
2215 Verano de estrellas
0030 Nit d'erotisme: «Mil
sexos tiene la noche..

CANAL 33
1200 Harmonia
1245 Vibria
1300 Perfils de la natura
1400 La máquina meravellosa
1500 Més enllá del 2000
1555 Esports dissabte tarda
1830 Futbol
zono Futbol
2230 Flash Noticies 22
2235 Temporada de concerts
del C33
2335 El misten d'Elx
oons liarmonia

o
o

o
CANAL 9
0800 Música clásica
0845 Grafiti
0915 A la babalá
1330 Original i cópia
1430 Noticies 9
1500 Les tortugues Ninja
1 530 Sessió continua: «El
día del presidente»
1740 Amor a primera vista
1810 Históries per a TV: «El
juguete del diablo , .
2000 Saque bola
2100 Noticies 9
2112 L'oratge
2115 Dossiers
2200 Diumenge cine:
«Serpico»
0000 Una altra volta tú?
oono Cine negre: «La dama
de Shangai»

I CANAL 9
0800 Canal educatiu
0905 Gallito Ramírez
1000 Amor a primera vista
1110 A la babalá
1230 La son de cara
1300 A la babalá
1400 Noticies 9
1400 L'oratge
1435 Saque bola
1530 A la babalá
1600 Cine d'estiu «Ladrón»
1740 Magnum
1830 Antología del cine
español: «El sueño de
Andalucía»
2010 Belleza y poder
2100 Noticies 9
2130 L'oratge
2140 El món per un forat
2240 Dilluns cine: «Don
Armando Gresca00'15 Noticies 9

CANAL 33
1145 Carta d'ajust
1200 Harmonia
1305 Esports diumenge tarda
1600 Atletisme
1840 Esports diumenge tarda
1955 L'equalitzador
2045 Thalassa
2130 Diumenge esports
2300 Canal 34
0040 Harmonia

o
o

o
CANAL 33
1700 Carta d'ajust
1715 Harmonía
1820 Campions
1915 Veïns
1935 Esports Show
2005 Tot l'esport
2030 Cliptoman
2035 Star trek, la nova
generació
2130 Radio cincinnati
2155 Mil paraules
2200 Les noticies del 33
2230 Futbol
0030 Triftong
oons Harmonia

o

o
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TVE-1
1355 Telediario
1400 El menú de Karios
Arguiñano
1410 Informativos territoriales
1410 No te rias que es peor
1500 Telediario 1
1 530 Abigail
16 30 Vacaciones de cine:
-Las aventuras de Enrique y
Ana ,,
1800 Telediario
1805 Aventura 92
1830 Novato y veterano
1920 Videos de primera
1950 curro Jiménez
2100 Telediario - 2
2130 Sin vergüenza
2200 Sesión de noche: Ciclo
Louis de Funes: «El gran
restaurante , .

TVE-1
1355 Telediario
140 El menú de Karlos
Argulñano
1415 Informativos territoriales
1410 No te rías que es peor
1500 Telediario
1510 Abigail
16 30 Vacaciones de cine:
-Te veo y no te veo»
1800 Telediario
1805 Aventura 92
18 30 Novato y veterano
1925 Los videos de primera
1955 Curro Jimenez
2100 Telediarlo-2
2130 Sin vergüenza
2205 Caja de risa
2240 Juncal
2310 El hijo de la isla
oons Diario noche
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1210 Telediario
1215 Cristal
1305 Las chicas de oro
13 30 Destino
1400 El menú de Karlos
Arguiñano
1410 Informativos
Territoriales
1410 No te rías que es peor
1500 Telediario 1
1510 Abigail
16 30 Vacaciones de cine:
-Los locos del oro negro»
1800 Telediario
1805 Aventura 92
1915 Novato y veterano
1910 Videos de primera
1915 Telediario
1955 Curro Jiménez
2100 Telediario 2
2110 Sin vergüenza
2215 El primi-juego

TVE-2
0710 Cadena de las
Américas
11'00 Falcon Crest
1200 Juego de niños
1210 La raya
1300 La pellcula de la
mañana: «Que hombre tan
simpático»
1410 El palenque
1500 Cifras y letras
1 53.0 La aventura humana
16 30 Mundo de fieras
1715 Mejor deporte
1910 El show de Tracey
Ullman
2000 Sesión de verano:
-Quimera»
2200 De risa: «El orgullo de
Albacete»
2350 Treinta i tantos
0045 Clip clap video

TVE-2
1100 Falcon Crest
1200 Juego de niños
1210 La raya
1300 La película de la
mañana: -Los árboles
mueren de pie»
1420 El palenque
1500 Cifras y letras
1 530 La aventura humana
1610 Mundo de fieras
1720 El mejor deporte
15 -3o Tendido cero
2040 La vuelta de Arsenio
Lupin
2145 Redacción de la 2
2200 Festival de cine: -La
maldición del hombre lobo»
2340 Treinta y tantos
00350 Clip clap video
0100 Cine club: «Río 40• ,,

TVE-2
1100 Falcon Crest
1200 Juego de niños
12 30 La raya
1300 La película de la
mañana: «Demasado
jóvenes»
14 30 El palenque
1500 Cifras y letras
1510 La aventura humana
1625 El mundo de fieras
1710 El mejor deporte
1810 Tendido cero
2040 La vuelta de Arsenio
Lupin
2140 Redacción de la 2
2200 Jueves cine: «Fundido
en negro»
0000 XI Concurso
internacional de piano de
Santander 1992

TV31
IODO Club Super 3
1040 Ballesta, les aventures
de Guillem Teli
1210 Mediterránia
1210 El meu carrer
1310 La successora
13 35 VeTris
1400 Telenotícies
1425 El medi ambient
1515 El temps
1520 Pel.11cula: •Simbad 1
l'ull del tigre»
1720 El meu carrer
1745 Club Super 3
1940 El salt
2035 Tinc dos pares
2100 Telenoticies
2110 El Temps
2115 La granja
2205 Amor a primera vista
2315 A dreta llei

1 TELE 5
1245 Vacaciones en el mar
1315 ... A mediodía alegria
1400 Vivan los compis
14 30 Apartamento para tres
1455 Hoy
1510 Manuela
1620 Teleromance: «Maria
de nadie»
1700 Papá comandante
1710 Coctelera VIP
1800 Super Guay
1900 Cine vacaciones
2045 Telecupón
2105 La loba herida
2200 Amor, humor y música
2330 Bellezas al agua
0045 Entre hoy y mañana
0105 T.D. el verano
0115 Historias de
madrugada: «Bastardos»

TELE 5

TV3
IODO Club Super 3
1140 Ballesta, les aventures
de Guillem Tell
1210 Mediterránia
1210 El meu carrer
1310 La successora
1315 Veïns
1400 Telenotícies
1425 El medi ambient
1515 El temps
1520 Pel.lícula: «Goldy,
l'últim ós daurat»
16'455E1 meu carrer
1745 Club super 3
1940 El salt
2015 Tinc dos pares
2100 Telenoticies
2130 El temps
2135 Actualitat 92
2140 La granja
2210 Cinema 3: «Lladre»

TV3
1140 Ballesta, les avantures
de Guillem Tell
1210 Mediterránia
1210 El meu cafre(
1310 La successora
1315 VeTns
1400 Telenotícies
1425 El medi ambient
1515 El temps
1520 Pellicula tarda: «Adéu
a les armes»
1615 El meu carrer
1705 La reina de casa
1745 Club super 3
1940 El salt
2035 Tinc dos pares
2100 Telenotícies
21 30 El temps
2115 La granja
2205 La cresta de l'onada
2250 El preu d'una vida
2335 Els hotels dels famosos

0725 Entre hoy y mañana.
0745 TD el verano
0945 Desayuna con alegria
1015 Alicia
1045 Matinal de cine
1240 Vacaciones en el mar
1310 A mediodla alegría
1400 Vivan los compis
1410 Apartamento para tres
1455 Entre hoy y mañana
1510 Manuela
1620 Maria de nadie
1700 Papá comandante
17 . 30 Coctelera VIP
1800 Super Guany
1845 Cine vacaciones
2045 Telecupón
2105 La loba herida
2200 Cine 5 Estrellas
0020 El huevo de Colón
0120 Entre hoy y mañana
0140 T.D. el verano

11

TELE 5
0745 TD el verano
0945 Desayuna con alegría
1020 Alicia
1050 Matinal de cine
1240 Vacaciones en el mar
1315 ... A mediodía alegrla
1400 Vivan los compis
1410 Apartamento para tres
1455 Entre hoy y mañana
1 530 Manuela
1620 Telerromance: «Maria
de nadie»
1700 Papá comandante
1710 Coctelera VIP
1800 Super Guay
1845 Cine vacaciones
2045 Telecupon
2105 La loba herida
2200 Silencio se rie
2340 Contacto con tacto
0015 Entre hoy y mañana
oons T.D. el verano

ANTENA 3
13 00 Bonanza
14 00 Noticias
14 03 La pantera Rosa
Noticias Regionales
1430 Salvados por la
campana
15 00 Noticias
1530 Telecine: «La chica del
valle»
1720 Teletienda
17 30 Noticias
1733 La merienda
1830 Somos 10
19 00 Supermarket
1910 Noticias
1933 La ruleta de la fortuna
20 00 Los vigilantes de la
playa
21 00 Noticias
21 .30 Nuevos policias
2210 La película del martes:
«El primer divorcio"

ANTENA 3
13 00 Bonanza
14 00 Noticias
14 03 La pantera rosa
Noticias regionales
1430 Salvados por la
campana
1455 Noticias
1530 Teiecine: «Todo por
amor»
1720 Teietienda
17'30 Noticias
1T33 La merienda
1810 Historias de Marshall
19 00 Supermarket
1910 Noticias
1913 La ruleta de la fortuna
20 00 Los vigilantes de la
playa
2100 Noticias
2130 Luz de luna
2210 Ciclo «Sara Montiel»:
-Carmen la de Ronda»

1 ANTENA 3
12'03 Santa Bárbara
13 00 Bonanza
14'00 Noticias
14 03 La pantera rosa
Noticias Regionales
1410 Salvados por la
campana
15 00 Noticias
1510 Teiecine: «Atolondrado..
1720 Teietienda
1710 Noticias
1713 La merienda
1810 Somos 10
19 00 Supermarket
19'30 Noticias
1913 La ruleta de la fortuna
2000 Los vigilantes de la
playa
21'00 Noticias
21'30 Ohara
2730 Noticias
2231 Enredos

CANAL PLUS
1330 Los 40 Principales
14 00 Redacción. Noticias
14 05 Dibujos animados
1430 Serie: «La pandilla
plumilla"
15D0 Cine: «Dos chalados y
un fiambre» (c)
16 36 Cine: -¿Qué te juegas
Mari Pili?» (c)
1759 Cine: «Mentiras y
besos» (c)
1935 Dibujos animados (c)
20 00 Avance. Redacción.
20 05 Los 40 principales
2030 Telecomedia: Alt
21 00 Teleserie: «Búscate la
vida»
2128 Información
meteorológica
21 30 Redacción. Noticias
2154 Información deportiva
22 00 Estreno Canal +:
«Compañero de viaje» (c)

CANAL PLUS
1310 Los 40 principales
14 00 Redacción. Noticias
14 05 Dibujos animados
14 30 Serie: «La pandilla
plumilla..
15 00 Cine: «Rocky V» (c)
1641 Cine: -El hombre de río
Nevado» (c)
1811 Cine: «Visiones de un
extraño» (c)
1935 Dibujos animados (c)
2000 Avance. Redaccion
20 05 Los 40 principales
ano Telecomedia: -Alt..
21 00 Telecomedia: «Búscate
la vida»
2128 Información
Metereológica
2130 Redacción. Noticias
2154 información Deportiva
22'00 Estreno canal +: -La
telaraña» (c)

CANAL PLUS
1320 Piezas (c)
1310 Los 40 principales
14 00 Redacción. Noticias
14 05 Dibujos animados
14 30 Serie: «La pandilla
plumilla»
15 00 Rugby (c)
1634 Cine: «La caza del
octubre rojo» (c)
1844 Documental (c)
1935 Dibujos animados (c)
20D0 Avance redacción
20 05 Los 40 principales
20'30 Telecomedia: Alt
21D0 Telecomedia: Búscate
la vida
2128 información
Meteorológica
21 .30 Redacción. Noticias.
2154 Información Deportiva
22 00 Estreno canal +: «Tiro
mortal» (c)

CANAL 9
08 00 Canal educatiu
09 05 Gallito Ramírez
IODO Amor a primera vista
11 05 A la babalá
12 30 La sort de cara
13 00 A la babalá
14 00 Noticies 9
1430 L'oratge
1415 Saque bola
1530 A la babalá
16 00 Cine d'estiu: -En íntima
colaboración»
1740 Magnum
18 30 Antología del cine
español: «Filigrana»
2010 Belleza y poder
21 00 Noticies 9
2130 L'oratge
2140 Amor a primera vista
23 00 Dimarts cine «Dulce
venganza»
0040 Noticies 9

CANAL 9
08 00 Canal educatiu
0905 Gallito Ramírez
'IODO Amor a primera vista
1110 A la babala
12 30 La sort de cara
13 00 A la babalá
14 00 Noticies 9
14 . 30 L'oratge
14 .35 Saque bola
15 30 A la batida
16 00 Cine d'estiu: «Las dos
caras del Dr. Jeckyll»
1740 Magnum
1810 Antología del cine
español: -La farona»
2010 Belleza y poder
21 00 Noticies 9
21•30 L'oratge
2200 Futbol
2400 Futbol

CANAL 9
09 05 Gallito Ramírez
'IODO Amor a primera vista
1110 A la babad
12'30 La sort de cara
13 00 A la babalá
14 00 Noticies 9
1410 L'oratge
1435 Saque bola
1510 A la babalá
16 00 Cine d'estiu: •Harry
dedos largos»
1 740 Magnum
1810 Antología del cine
español: «Teresa de Jesús»
2010 Belleza y poder
21 00 Noticies 9
21'30 L'oratge
2140 Serie
2210 Futbol
Dono Noticies 9
0040 Catch
0115 Max Headroom

CANAL 33
1 715 Harmonia
1820 Campió
1915 VeTns
1935 Esports Show
2005 Tot l'esport
2030 Cliptoman
2035 Star Tres, la nova
generació
2120 Sorteig Super 10
2125 Radio Cincinnati
2150 Mil Paraules
22 00 Les notícices del 33
2210 Futbol
oono Triftong
oons Harmonia

o

o
•1

o
1

CANAL 33
17 00 Carta d'ajust
1715 Harmonia
1820 Campló
1915 VeTris
1935 Esports Show
20 00 Futbol
22 00 Futbol
GODO Triftong
00 05 Harmonia
0055 Fi d'emissió

(1)

o

o
(I)
'1

o
1

1 1 CANAL 33
1700 Carta d'ajust
1 715 Harmonla
18'20 Campron
1915 VeTns
1935 Esports Show
20'05 Tot l'esport
20'30 Cliptoman
2035 Star Trek, la nova
generado
2120 Sorteig super 10
21'25 Rádio cincinnat
2150 Mil paraules
2210 Les noticies del 33
2745 Fila 33: «Danlya, el jardl
de l'Harem»
2355 Triftong
24 00 liarmonia
0055 FI d'emissió

o

o

o

2 'I

II E Fe NI ES

L TVE-2

TVE-1
1205 Telediario
1210 Cristal
1300 Las chicas de oro
1330 Destino
1355 Telediario
14'00 El menú de Karios
Arguiñano
1410 Informativos territoriales
1410 No te rías que es peor
1100 Toledano-1
1510 Abigall
1830 Vacaciones de cine:
-David y Gollat»
1815 Teledarlo
1823 Aventura 92
1845 Novato y veterano

21'30 Futbol

1915 Videos de primera
213'05 Curro Jiménez
2100 Teledario
2130 Sin VergOenza
2200 Ahora o nunca
2305 Cine: •Borsallno y Cla»

ANTENA 3
1700 Noticias
1203 Santa Bárbara
1300 Poldark
1400 Noticias
14 13 La pantera rosa
Noticias Regionales
14 30 Salvados por la
campana
15 00 Noticias
15 30 Telecine: -El irlandés»
1710 Noticias
1713 La merienda
1903 El principe de Bel Alr
1900 Supermarket
1910 Noticias
1913 La ruleta de la fortuna
2000 Los vigilantes de la
»Va
2100 Noticias
2130 Contacto en California
2210 Noticias
2211 Quédate con la copla

1200 Juego de niños
1210 La raya
1300 La película de la
mañana: «Amapola del
camino»
1410 El palenque
1100 Cifras y letras
15'30 La aventua humana
1625 Mundo de fieras
1710 El mor deporte
1910 Dias de cine
1955 Sesión de verano:
•Agrlduice»
2345 XI Concurso
Internacional de piano
Santander 1992
0145 Cine Club: -El juguete
criminal»

TV3
1210 El meu carrer
1315 La successora
1315 VeTns
1400 Telenoticias
1425 El madi ambient
1115 El »ropa
1120 Pel.licula: -La pista del
Caribú»
1645 El meu carrer
1710 El trànsit
1715 La reina de la casa
1745 Club Super 3
1915 El trànsit
1940 El salt
2015 Tinc dos pares
2100 Telenoticias
2110 El temps
2115 Actualitat 92
2140 La granja
2210 La millor Uoll
2315 Pel.lícula: -Sons del

-11E

G

TELE 5
1310 ... A mediodía alegria
1400 Vivan loa compis
1410 Apartamento para tres
1455 Entre hoy y mañana
1510 Manuela
1620 -Maria de nadie»
17'00 Papé comandante
1710 Coctelera VIP
1810 Super Guay
1840 Cine Vacaciones
2045 Teiecupón
2115 La loba herida
22'00 Cine
0020 El millonario
01'05 Entre hoy y mañana
01'25 TD el verano
0115 ¿Hablando se entiende
la gente?
0215 Starsky y Hutch
0325 Mannlx

CON

CANAL PLUS
1405 Dibujos animados
1410 Teieserie: La pandilla
plumilla
15 00 Cine: -Continental» (c)
1636 Cine: -Doble
personalidad» (c)
1807 Sesión especial V.O.:
-La piel que brilla» (c)
1935 Dibujos animados
-Babar» (c)
2000 Avance. Redacción
2005 Los 40 principales
2033 Primer Plano
2100 Telecomedia: Búscate
la vida
2128 Información
Meteorológica
2130 Redacción. Noticias
2154 Información Deportiva
2200 Estreno Canal +: -La
exorcista III» (c)
2346 Cine: ..Flash-Back» (c)

CANAL 9
08 10 Canal educaliu
09 05 Gallito Ramírez
10 00 Amor a primera vista
1110 A la babalá
1230 La sort de cara
13 00 A la Debelé
14 00 Noticies 9
1410 L'oratge
1435 Saque bola
1510 Ala babalá
1600 Cine d'estiu -El arca
de Silvia»
1 740 Magnum
1810 Anliologia del cine
español: «Totó y Pablito»
2010 Belleza y poder
21'00 Noticies 9
2110 L'oratge
2210 Futbol

17'00 Carta d'ajust
1 715 Harmonla
1820 Campion
1915 VeTns
1935 Esports Show
20 05 Tot l'aspad
2025 Star Trek, la nova
generació
2120 Radio Cincinnati
2145 Les noticies del 33
22 00 Futbol
OODO Triftong
00 15 Harmonia
0055 FI d'emissió

GRUAS REUNIDAS

Venta y Aervicio

MANACOR

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
CI Creuers, 30. Alanacor. lels. 55 21 77 55 13 02

L CANAL 33

— SERVICIO 24 HORAS —

ASISTENCIA
MANACOR

55 45
84 35
FAX
55 44
TELÉFONO MÓVIL
908 63 19
CTRA. PALMA - ARTÁ KM. 51

06
73
01
98

Col-laboració
Converses de caps de cantó

Mach) Bladera i aquest caramull de baties
del mes d'Agost
-

Quan Madó Bladera es va topar
amb Na Ganxa s'esbutxava de dalles. No era normal que anás pel
carrer riguent, per això Na Ganxa,
tot seguit Ii preguntà:
-Que teniu, Madó Bladera?
-Fieta! som llegit una notícia de
l'Ajuntament tan especial que, encara ara, les rialles me duren.
-Com és ara?
-Com és ara! Això de que durant
aquest mes d'agost canviarem de
Baile. ¿O no has llegit? ¿O no és
cosa estranya?
-Mirau, les coses que fa l'Ajuntament, no se si són estranyes o si fer
les coses estranyes és normal.
-Però això de canviar de Batle,
així com així... El dilluns un, el dimarts, altre...; els dimecres, torna
canviar, i així el dijous el divendres i
el dissabte.
-I el diumenge? -Madó Bladera.
-El diumenge «descanso». El diumenge, que Can Marit está tancat,
si passa res, a Ca Ses Monges,
que, per un afluix, encara posen in-

jeccions. Si els diumenges Can
Marit está tancat, ¿com s'ha d'entretenir el que li tocás per de Baile?
-I, això de tant de canvis, ¿qué
vos pareix?
-Que ma pareix que hi ha molta
de comandera. Que tots volien ser
Batles per un dia; i el Batle de
veres, per contentar-los a tots el
digué dir: Ala idó, al.lots! Hi fereu
un poc perhom i així tots contents.
I ses vostres dones, el dia que
els hi toca, podran presumir de tenir
el seu horno Baile. Que no és
guapo això!
-Si que ho és, Madó Bladera.
¿Qué bó de fer és tenir els Regidors contents?
-I savi, Ganxa. Es una mesura
savia fer-ho així. El nostre Batle -el
vertader- en que no ho paresqui,
pareix En Salomó.
-En Salomó...!
-Sí, Ganxa, el Rei Salomó, perqué tú saps que quan aquelles
dues dones se disputaven el nadó
el volia zapar i donar-ne mig a ca-

descuna. Idó bé, si els Regidors volien ser Baties lo millor era xapar la
Batlia en tantes parts com
sol.licitants.
-Sabeu, emperò, Madó Bladera,
si també se'n duen, al despatx, cadescú el seu assessor, o el seu técnic perquè si no se'l enduen...
¿Com resoldran?
-Ah! Això és cosa meva. Tots
tenen sabers suficients. No hi ha
por Madó Bladera, després de sa
xarredeta, va perdre ses rialles perqué pensant-ho bé, va meditar sí o
no tots els que feien de Batles en
feien sa mida, per a fer-hi.

Llorenç Femenias

,
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AUTOVENTA MANACOR. S. A.

PRECISA
-MECANICO, oficial 2 a o l a con experiencia.
-VENDEDOR, mayor 25 años con experiencia
INTERESADOS DIRIGIRSE A: Polígono industrial.
Preguntar por Sr. Riera, en agosto por las mañanas de 9 a 1 h.

/ 11/ Mi Inri III Mal.
Agraïment de la familia
Sansaloni-Barceló

Nota de agradecimiento
La familia del joven Miguel Galván San Nicolás
quiere hacer público su
agradecimiento a la Policía Local de Manacor y
muy especialmente a los
policías que estaban de
servicio por su colaboración en el accidente que
tuvo lugar el pasado dia
30 de julio en la calle
Jorge Sureda de Manacor, en el que los miembros de la Policía actuaron con toda rapidez para
socorrer a Miguel en
unos momentos muy críticos para su vida. También quieren agradacer
su colaboración a Daniel

Els familiars de la difunta Maria Barceló Marí, volen
expressar el seu més profund agraïment a totes aquelles persones que els han demostrat el seu condól.
D'aquesta manera volen mostrar la seva gratitud per la
massiva assistència al funeral per l'ànima de la difunta
que es va celebrar el passat dia 7 d'agost a l'Església
de la Verge del Carme de Porto Cristo.

VENDO PISO
EN
NA CÉNTRICA
Acabados de calidad
do rmitorios — dos baños
comed or espacioso
Precio ere ante

Domínguez, tío del joven
accidentado y persona
inigualable.

HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE

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 14.08.92 Menú viernes 21102
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* Ensalada Roquefort
* Merluza a la goleta
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
Café, copa y puro Precio: 2.000 pts.

RESTAURANTE CESAR
CI
Tel. 82 53 02. Porto Colom

*Ensalada pagesa
* Conejo asado
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2000 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
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Processó del Corpus, any 1960
Fins als anys setanta, o el qué és
el mateix, fins a l'arribada del turisme de masses i a l'especulació com
a bé suprem, quan encara els diners no ho eren gairebé tot, els pobles tenien festes, costums, processons... I a Manacor, una de les més
Ilu'ides era la del Corpus, quan
molts aprofitaven per estrenar la
roba nova de l'estiu.
A la imatge de Reportatges
Malta-Manacor, es pot veure un
fragment d'una processó del dia del
Corpus de 1.960; els nins són del
Col.legi de La Caritat; al centre, Antoni Forteza (Blau) duu el nin Jesús
i al seu costat hi van En Xisco
Munar Riera i En Pere Vives. La

monja que es veu a l'esquerra és
Sor Catalina de la Pau i els dos
tamborers, En Simó de Ca'n Vengo
i En Rafalino. Pel que es veu al
fons, encara l'exèrcit desfilava
també quan l'ocasió ho requeria.
A !a imatge, es pot veure parcial-

ment el nombre de comerços al
Palau, dedicats a la venda d'objectes destinats al turisme. Les Perles i
el Museu Arqueològic eren visitats
per milers de persones que donaren al Palau un temps d'esplendor.

NECROLÒGIQUES

Margarita Lliteras
Cerdá
(a) Bordoy
Morí als 93 anys

José Macaras
Fernández
Morí als 54 anys

Juan Caldentey
Uull
(a) Moreta
Morí als 78 anys

Del 6 al 12 d'agost

Maria Barceló Mari Antonio Andreu
Servera
Morí als 59 anys
(a) Corme
Morí als 82 anys

Bárbara Sastre
Nicolau
Morí als 72 anys

Catalina Ribas
Coranti
Morí als 80 anys

Onofre Galmés
Prohens
(a) Crespí
Morí als 67 anys

Jaime Massanet
Uull
(a) Can Mi"
Morí als 89 anys

Pompas Fúnebres de Manacor

Tel 84 47 84

•

Es Baratillo

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUTTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
barriada de So Torre, comasnistrahu omb nocions Informáti100 m2 aprox. bien situocro, adca. tumbé guardanad.lots.Tel:
tan o no. Tel 55 19 31 (hogar'
mitiría como perte del pago un
Dispongo de cochera para
VENDES
d' oficina). Demcnce per Na
551088(147)
olcsilar zona PI San Jame Materreno rústico. Tel. 83 80 55 (317)
Venc 2 portes de 7x0 75 mts..
1 vidriera de V 9014" 75 mts., 1
vidriera de 0' 80x0' 60 mts. (finestra) ses vidrieros crnb vire
tapajuntes. Tot per 30.000 pts.
Tel. 820472(14-8)
A 4' S km. de Colas de Mallorca se vende 1 c-uorterodo
(7.103 m2) con vista al mar, cm . codo de pared, con algarobos y perte de bosque.fócil acceso. Precio: 1.2C10.000. inf. 55
2227(14-8)
Se vende chalet en So Corno
adosado de 4 habitaciones,
dos baños, cocina, scia de
esta. comedor, cochería y Sorcin. Tel , 52 61 36. Precio muy
interesante Urge vender. (14-8)
Ocasión. Se vende p130 en C/
Menorca. Tel , 55 48 67y 55 09 56
(14-8)
Vendo o cambio piso ático
en Mcnocor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente <tenis., 4
habitaciones. 2 bolos completos, cocina amueblada, salacomedor, con chimenea, lovcrsiería, twist]. calefacción
y garage. Precio: 13.500.000
pts informes 563313(7-8)
Vendo apartcrnento en
Porto Cristo 2 habitociones. comoda, cocinbamericcno,
borlo. C/ Gua), rr 1. lb'. 55 33
13. Precio: 5.500.000 pts. amuebiodo.(7-8)
Se vende planta baja en
Podo Cristo, recién terminada.
Avda de los Pinos. 53 B. Inf. 55
03 28 de 7 a3 (pregunto por
Toni)(1-8)
Se vende R5 pasada revisión
porS6OŒ)pts 553555(7-8)
Se vende chciet en Porto
Cristo C/ Fitora (zona Sa Torre).
3 habitaciones, balo, lavandería. Sola aproidmodcrnente
400 m. gaoge. Precio:
13.500.000 pts. hf 5503 28 (proguntcrpor Toni)(7-8)
Vendo máquina expendedora de tabaco. Buen estado.
TM. 55 28 02(7-8)
Vendo Benelli 750 cc Sei PMI_ muy buen estado. Tel. 55 06
95 (de 9a 1)(7-8)
Va vende un cotxe Peugeot
309 SRT lujo. En muy buen estado y con garantía. Precio fábrica 1.975.000 pts y vendo pa
8(X) 0(X) pts. PM-Al. Tel. 58 50 03
(7-8)
Vendo moto Vene/h/ 750 con
recambios pa 200.000 pts. Tel.
58 66 03(7-8)
Vendo piso Avda. Sa Foncra
esquina Méndez Nínez. Porto
Cristo, Tel. 55 1807(31-7)
Se vende cucrterada y
moda con casa, árboles frutales y agua. Por lozana de I" Hospital Tel. 55 26 43 - 55 14 96 (317)

Vendo vespa 75 cc totalmente repaacia. 3 meses de
garantía, recién pintada. Precio: 100. OCO pts. Tei. 56 90 24 (317)
Vendo piso en Podo Cristo de

Vendo loncha draco 2100
con motor turbo Diesel 130 HP
duo Ftos. Precio: 2.000.000 pies.
Tel. 5526 20 de 8 a 14 h. (314)

naco. Tel 55 32 37 (molonas)
(14-8)
Dispongo de casa cpta para
almacén. Zona Plaza Sal
Jaime Mcnocor. Tel. 55 32 37
(mananasX 14-8)

Se vende mamita (oda industrial) acero inoxidable. capacidad 140 I. perfecto estado. Te1585229(31-7)

Se aldilla apartamento,
gran terraza, excelente vista.
30.000 pts.Te1.8208 14(7-8)

Venc derby CPR matrícula
PM-BD 185.000 pts en bon esat.
Tel. 84 33 43 (migdes i vespas)
(24-7)

Alquilcría piso en Podo Cristo
C/ Concepción, 7. Amueblado, con lavadora para todo el
ano. Te1.55 1631 - 55 1461(7-8)

Venc motovespa PM-Y. 200
cc. Recen pintada. Preu:
115.000.-Te1.552249 (24-7)

Se traspasa boutique pa no
poder atender debido a motivos familiares, céntrica en Manoca. Buena clientela, cajas
demostrables y 16 anos de explotación. Disponibilidad durante los primeros meses pera
ayuda con proveedores y
cliente' Tel. 55 18 27 (tardes y
noches)(7-8)

Vendo Ford Fiesta PM-AX. Tel
56 96 37 (a pertir 8 noche,
Mcría)(24-7)
Se vende chciet completo
con muebles lavadora, IcrvcrvoSilos, jardn reglado, cisterna.
etc. CCIITEK dels Sipions. 34. S' Illot.Cala Moreya.(24-7)
Vendo Ducali 500, Derno,
Matricula V-6645-AV. Precio:
175.000 pts. (recién puesta a
pt.nto) Tel. 84 32 55 (24-7)
Vendo Ycrnaha TZR 80 PMAU. 25.03 km. Meco, caenodo
muy buen estodo. 190.000 pts.
Te1.553765 (24-7)
Venc moto Ycrnctia TZR80
Replica BE) Bon estat Informes
553397(17-7)
Es ven bicicleta de corredor
per 20.000 pts. Tel. 84 38 10 (177)
Venc lama en perfecta
estat. Mercruiser 150 c.v.
700.000 pts. T. 82 06 57. (Hores
de terna)( 17-7)
Se vende 1 cualón 1775 m2,
cercado de pared. a 35 km.
de Mcnacor, tierra de buena
cdidad. fácil ascenso, precio
400.CCO. Infames: 55 22 27. (177)
Se vende o alquilo piso grcnde en Palma, entre el Magisterio y bicnquerna 4.390.000
amueblado todo a punto de
alquilar o habitar, ascensor. C/
Francisco Fiat Juan 2, 1 - , 7. Tel.
412663y 552557 (17-7)

COMPRES
Comproria tac:nora de borotes paro cerramiento de pocera Tel 821577(7-8)

LLOGUERS
Se ciquila bungdow en
Calas de Mdlorca. lb. Zona Romoguera n• 65. Tel. 55 38 18 (148)
Se alquila locci, antes •Bcr Frisáns Tel 822363(14-8)
En Porto Cristo alquilo piso
equipado de todo 050 m. de la
playa. Tel. 55 16 10 (preferible
nocherX14-8)

Alquilo tienda 260 m2 esquina en Salvador Juan. Tel. 84 34
00 (horas oficina) pedr por Manolo.(31-7)
Alguilo en Polígono Mcnocor
solar 2.5(X) m2 con aguo y electricidad. Tel. 84 34 CO (peck Por
Manolo) (31-7)
Dispongo en alcbler piso 7,
sin muebles en Manoca 4 A.
Baño, aseo, chimenea, ascensor, trastero, cocina amueblada, etc. Tel. 55 18 37 -55 18 54
(horas oficina) y 81 07 56 (noches) .(31-7)
Dispongo en algliler de planta baja, en Porto Cristo, seminueva, bolo, 3 habtaciones.
tefTOCSO, cocina crnueblacia.
Te156 8 37 - 55 18 54 (horasoficina)y 81 07 56 (noches)(31-7)
Se alcsála piso amueblado
en Podo Cristo a 50 m. de la
playa. Tel. 55 16 31 - 55 14 61
(31-7)
Se alquila 1 er. piso en Porto
Cristo a patir 1* Septiembre.
Amueblado automático céntrico. C/ Muntaner. 29 (tardes).
(31-7)
Colo Millo se traspasa cafetería con tORCIZO frente a la
playa situado porte baja hostal
(con posibilidad de olcsiler) alquileres bajos. Tel. 58 53 29 (317)
Se Glorian pisos céntricos
omueblados.Tel. 550117(24-7)
En Porto Cristo CiqUil0 pequen() apertcrnento nuevo en situación inmejorable. Tel. 82 10
33(24-7)
Se alaida primer pisoC/ Concepción n• 14. Podo Cristo 120
m2 con balcón vista al mar, tres
habitacicnes, salón comedor,
cuarto de baño, cocina y lavondería. Tel. 82 0533. (24-7)

Bárbara.(17-7)
Se alquilo piso en Adva. Solvodor Frou (nuevo y con muebies)Tel 565,331(10-7)

OFERTES
TREBALL
Se necesita chico joven para
trabajar en un Pub de Petra Tel.
56 10 30. Llamar de 12 a 1 30 h.
medocfa(14-8)
Se necesito mujer de mociona edad para coda seno de
edad Todo el arlo (zona de
Cala Mutada) Tel 83 3267(7-8)

Chico 22 anos. Servicio militar
cumplido, ccmet de 1*. busca
trabajo por horas Tel 55 37 15
(3-7)

Busco chica para peluquería
Oficial° Peluquera Tel 82 03 79
de9olde3' 30o7 (7-8)

Se ofrecen animadores, para
fiestas T el 5865 03 (26-a)

Se necesita empleada de
hogar en Pto. Cristo. Interesados:82 1472(31-7)

Se ofrece para trabajar en recepción o contabilidod profesor mercantil. Hablo correctamente alemán, inglés y francés
con conocimientos de ordenador información al teléfono: 82
0533(26-6)

Se precisa condicta. para
zona de Manacor imprescincibe carnet 82 Tetéfono 55 40 75
(desde 17 a 20 bares)
Se necesita professoa de
repás d' Algebto o matemátiques financeres de 2on. d' Empresaicis.Tel. 833190 (17-7)

Deseo ropas paro benef
ciencia Tel 82 07 56 (mediodas,Antonio)(19-6)

Se necesita nativo inglés
para dar clases en Mana de la
Sciud Tel: 52 5287 (26-6)

DIVERSOS

Se precisa persono poro
Bingo Inpend Informes Tel 55
¡590. Pregunta por Los Miguel
(26-6)

Soleen las catas en Vía Animosa 3. de 3 a 8 de lo tarde
(14-8)

Pcrticular busca probsor
para da 1 boa diana de Física
y Química de 7 y 7 de BUP
Curante los meses de julio y
agosto en Porto Cristo Tel 55 42
06(12-6)

Som dos estuciants de la universtat autónoma de Barcelona Tenim un pos de 4 habitocions dues terrasses, menjador,
cunar bany i ens falta gent per
compartir-lo. hteressats 55 13
41-843757(7-8)

DEMANDES
TREBALL

Funcionario viudo recién jubilado deseo conocer Sra viuda
mdlorquina entre 55 y 60 anos
para relación formci deja el teléfono al Apdo. 134 de Manocoy (7-8)

Sra responsable se ofrece
para coda ancianos o niños
díoo noche Tel 843345(14-8)
Corc Lna dona de mitjana
edat per CUICSOr uno persona
maja els dcrrers 15 des d' agost a Porto Cnsto Tal 82 18 79
(mighdeso vespre)(24-7)
Treballaria a rus fom. Tenc
anys i tenc assegurcnça própia, o hores convenidos Demona per No Bel al telèfon 55

Llogaria pis o planta basa
sonso mobles. Tel. 55 51 35 (177)

Chica busca trabajo. Nociones de idiomas Tel 55 A l 33 (177)

cins so

Al.lota de 18 anys cerca
faino d' CKIX1110, odministrcrtiu
amb nocions d" informática. Informes:Ter:55
550415(3-7)

Se ofrece delineante, nociones AUTOCAD, experiencia
para trabajor unos meses en
zona Levonte. 1E1 . 82 16 55 (266)

Se ofrece chica paro limpieza del haga C/ Plaza Industria
m5.42d (24-7)

COtX0f10

Se ofrece chico de 31 anos
para cualquier trabajo por
horas o moda jornada, con seguro autónomo y carnet de segunda. ¡Llame y no se (Trepentiró!. Te1:55 56 19(3'7)

S' llot necesitamos chica responsable alrededor) de 16 anos
para tiendo de regalos Tel 81
0029-810192(7-8)

Se akalála piso zona Magisterio céntrico amueblado, ascenso 39.900.0. Tel. 41 26 63 y
55 2657, C/ Francisco Fiat Juan
2',7. 1(17.7)

Llogaia Lna

Se ofrece chico de 27 anos
con carnet de conducir para
cuidar ninos. Tel: 55 23 05 (11" 00
022' horas)(3- 7)

4744 (24-7)

CINC

reina d'

AUX1110f Admi-

Doy classes de francés A
todos los niveles. A Porto Cristo,
Manacor . So Coma, s' Illot en
Agosto y Septiembre. C/ d' en
Suredam513 pisdreta. (7-8)
Reparaciones de moquinaria jar dinería, 111010SiOrr(35 y cortocésped. C/ Femenias 65
(Sant Uorenç). Tel. 56 90 24 (317)
Es donen dorsos de ropas
d' EGB i d' iniciació cnglés
nivel) EGB a Manoca els meros
de julioli agost Inf. 55 30 79 (247)
Cerc company per compertir pis d' estucionts a Bacelona
Tel 569015(Pere)
Se hachan catas en Vía Alemana 3, de 3 o 8 de la tarde
(17-7)

55 01 22
82 11 00
55 45 06

Guàrdia Civil
Guàrdia 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 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven l S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
jala Rallada; Avda. Leonor Servera.
Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-:rsa; Cra. Palma-Alcudia.
Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
• Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxf S.A.; Cra. Palma-Inca.
.-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiná; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

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

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

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

— SERVICIO 24 HORAS —

Farmàcies
ASISTENCIA
MANACOR

55 45 06
84 35 73
55 44 01

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

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

84 36
44-55 29
58 56
55 39
82 05
55 41
30-55 24
84 43
84 47
82 09
84 91
84 91
84 91
84 91
84 91
56 90
56 70
83 00
58 00
56 00
56 21
55 01
55 59
55 07
84 41
12-55 27
11-5534
84 35
55 18
82 09
81 00
83 32
55 09
55 01
55 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

Ola 14, lije. Llull, Na Camella
Dia 15,111c. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 16, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 17, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 18, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 19, Ilic LI Ladária, C/ Major
Dia 20, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 21, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 22, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch

HORARI DE MISSES A

L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Disaabtes I Vigilia* 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 Macià.
Dlumengea I Featea
Matl
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cristo.
9,30 h. Convent . Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
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'lIlot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallorca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macià

re
PALMA

MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94

Ifog

s.a.

Cl. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59

EN PARAULES

e-tra..-ts

És el President de la «Penya Madridista de Manacor»

GUILLEM POU
«Estam fent feina per aconseguir
formar una Penya nombrosa»
Guillem Pou, és oficialment el primer President de la «Penya Madridista de Bàsquet i Futbol». Penya recent fundada per un grup de
seguidors del Reial Madrid, que d'aquesta manera volem recolçar
l'equip blanc des de Manacor. De moment ja es te formada una
Junta Directiva que está fent una feina seriosa per dur aquesta
Penya «Merengue» al lloc que li correspon. Ningú millor que GuiIlem Pou, per contar-nos com está el moment actual de la Penya.

- Guillem, com ha estat formar
aquesta «Penya Madridista»?.
- Ha estat l'idea d'uns quants
de madridistas des de que hem
parlarem i d'aquí pasarem a organitzar la formació de la Penya
i donarem les passes que haviem de donar i a n'aquests moments ja está constituida legalment.
- Quins plans inmediats
teniu?.
- De moment intentar la captació de socis, fer una trobada de
madridistas, que n'hi ha molts i
després fer l'acte d'inauguració i
presentació de la Penya als seguidors madridistas de Manacor.
- Quines activitats pensau
possar en marxa?.
- Hi ha moltes d'idees, una
d'elles és la de sortejar dos pasages a Madrid quan l'equip madridista jugui al «Santiago Bernabeu» o quan l'equip de bàsquet
jugui a Madrid, ho podrá triar el
guanyador.
- Quan es començaran
aquets sorteijos?.
- Possiblement la primera o
segona setmana de Setembre, ja
que ens agradaría que al primer
partit que jugará el Reial Madrid
al «Santiago Bernabeu» hi hagui
representació manacorina de la
nostra Penya.
• A la Lliga pasada el Reial
Madrid no va aconseguir cap

títol. Creus que aquest és el
moment millor per la formació
d'aquesta Penya?.
- Crec que els madridistes
sabem estar a les verdes i a les
madures i per tant pens que
qualsevol moment per dolent
que sigui és bo per demostrar
que estam al costat del nostre
equip de sempre.
- Qualque cosa més?.
- Dir que prest ja es podran fer
socis de la Penya i que podran
anar a qualsevol membre de la
Junta Directiva a formalitzar l'inscripció. I despedir-me amb un
¡Hala Madrid!, ja que aquesta
temporada el Reial Madrid tornará aconseguir títols i ens donará
alegría a tots els madridistes.
Felip Barba
Foto: Toni Blau

Miguel Angel
Riera
A vegades l'èxit i la fama es
confonen. En realitat, i com
quasi tot en aquest segle de veritats relatives, són dos conceptes
ben mals de delimitar. A més a
més, encara s'hi afegeix el de la
glòria que avui, per facilitar les
coses, es reserva exclussivament per als esportistes.
Els escriptors ja no es fan servir com a figura oracular ni els
poetes com a tocats del dit dels
déus perquè revelin veritats velades a la resta dels mortals. La
possibilitat de trascendéncia és
cada cop més remota i la bellesa
en sí no és un ideal, sinó un bé
de consum aplicat a realitats
concretes. És una época, em
sembla Miguel Angel, indiferents
i prosaica, on determinades accions han de trobar cabuda i justificació en la intimitat.
Supós que la conseqüència lógica és que hem de cercar
agombol dins nosaltres mateixos
i envoltar-nos d'objectes i persones a través deis quals poguem
atènyer un espai favorable a la
pròpia sensibilitat. El sentit de la
fama ja no és el de Jorge Manrique i, per servar-ne un de l'èxit
que sigui sòlid, ens hem d'escapar tant com ens sigui possible
de les vel.leïtats del temps.
Gabriel Galmés
Foto: Xesc Fotófraf
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La lente de contacto mensual

Itrevsweitivit~en

la nueva era
en lentes
de contacto
para uso diario

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

Pruébelas sin compromiso

Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 552372 Manacor

n0111.nn

