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S'està a l'espera de
l'anàlisi d'altres pous

o

L'Ajuntament pretén que no arribi als 2.000 milions

1113: PRESSUPOST RESTRICTIU
L'entrega de premis es celebró el passat dia 2 de gener

AGUAS MANACOR
INCORPORA EL POU
DE SES GRA VERES
S'Agrícola ha iniciat
el procés electoral

BRILLANT CLOENDA DEL CONCURS
DE NADALES DE PORTO CRISTO
Nasqué el dia de
Cap d'Any a Ciutat
S'Agrícola ha estat reformada
durante! mandat de Serrà

JOAN ANDREU I
PERE MATHEU,
CANDIDATS

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
MANACOR:
C/ Cos, 12
Tel. 55 28 77.

• 3º

EDAD
• ESTUDIANTES
• PENSIONISTAS

FELANITX:
C/ Jorge Sabet, 5
Tel. 58 31 71

MIRAMOS POR USTED
CONTRA LA SORDERA
«OIGO PERO NO ENTIENDO»
Esta frase puede tener hoy fácil solución. Durante estas fechas atenderemos
GRATUITAMENTE su visita, bien directamente en nuestros Centros, o si usted lo
prefiere concertando su visita por teléfono.

con mayor discrección EL AUDÍFONO OCULTO

TODO DENTRO DEL OIDO
Lo más próximo a su oído
Si a los 3 meses no queda satisfecho, le devolvemos su dinero

AUDIFONOS MINIATURA

DESDE

29.000
PTAS.

MAS POTENTES MAS ESTETICOS
Y además al comprar su audífono le REGALAMOS
el consumo de pilas durante los 4 primeros meses.
-

NO PIERDA MAS TIEMPO
LE MONTAMOS SUS GAFAS
PRACTICAMENTE AL MOMENTO

SUS GAFAS
PARA MIRAR
CERCA/LEJOS EN:
GAFAS BIFOCALES
GAFAS PROGRESIVAS

URGENCIAS

— Carta als lectors

U

na de les coses que ha aconseguit Antoni
Serrà des de que es posà al front de l'Associació Cultural S'Agrícola ha estat magnificar cada un dels
actes que l'entitat ha celebrat; que el ressò de cada
una de les festes, concerts o exposicions excedissen
el marc purament local i cultural i es convertissen en
qualque cosa més: en una festa social on els polítics
han desfilat, un rera l'altra cercant, com és obvi, la
popularitat que donen sempre els actes de masses o
complaure el President.

Les eleccions de S'Agrícola
no són unes primàries
Sembla, però, que S'Agrícola no és més que una
associació cultural de ciutat petita, i malgrat als seus
racons es parli sovint de política i s'hagin preparat
estratègies polítiques des dels seus salons, no deixa
de ser una simple associació cultural -i no política- i
que els membres de les successives juntes no han
tengut especials preferències ni davant els electorats
ni tan sols a l'hora de ser col.locats a bon lloc a les
llistes. D'aquí que no entenem massa bé la politització successiva a que es vol sometre a S'Agrícola. I ja
no diríem politització, sinó de l'eclosió dels partidismes dins l'entitat; al manco, com intent.
Dels possibles candidats que es parla a aquests
moments, Joan Andreu és membre de l'assemblea
local del Partit Popular; Pece Matheu es presentà a les llistes de Convergència Manacorina; Montserrat Galmés és el President d'UMManacor i Jaume Barceló és membre del Partit Socia-
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lista de Mallorca. 1 si tenim en compte que s'ha parlat -encara que ells a cap moment han confirmat la
seva intenció de presentar-se de Bernadí Gelabert,
ex-CDS; de Gaspar Forteza, ex-CDS i de Gabriel Gibanel, ex-UCD i ex-PL, veim com el panorama de
S'Agrícola s'ha anat destacant cap a la política de
partit, al temps que iniciava les seves primeres passes dins el món de l'art o la cultura.

I per ventura s'hauria de dir clarament que les
eleccions de S'Agrícola no signifiquen gran cosa. El
president de S'Agrícola és un personatge peculiar si
ho és la persona que encarna aquest paper. 1 en
aquest sentit, s'ha de dir que Antoni Serrà ha estat
un president singular, perquè des d'abans era una
persona singular i no ha amagat mai els seu gust per
lo fastuós i festiu. D'aquí a qué els partits desitgin
aquesta «plaça» com a trampolí o com a mostrador
polític, ens sembla un absurd.
De totes maneres, les eleccions poden servir no
per midar les forces les distintes opcions polítiques,
a més de dos anys de les municipals, però sí per demostrar, per exemple, quin grau de divorci o enteniment hi ha entre el PP i UM de Manacor, com ho
mostraren les eleccions de S'Agrícola de fa quatre
anys. D'aquí a treure més conclusions hi va més
d'una passa. S'Agrícola és, de qualque manera, un
dels emblemes manacorins per la seva situació estratégica, però de cap manera es pot considerar com un
exponent de la realitat política manacorina. El guanyador d'aquestes « primàries> podrá gaudir de la
presidència de S'Agrícola, però estará molt lluny
d'haver-se assegurat una parcel.la de poder polític
de cara a les eleccions de 1995.

1 una cosa més: S'Agrícola és el que és ara mateix

gràcies a l'obe rt ura realitzada pels darrers presidents, Ordines i Serrà. Si el que es preten és tancarla altra volta dins sectors minoritaris, partidistes o
sectaris, deixarà de ser el que ha estat aquests darrers anys.
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L'Ajuntament augmenta l'atur

N

omés començar, l'any ja ha
demostrat les conseqüències fatídiques anunciades des de tots els
vents: l'ajuntament de Manacor no
ha renovat el contracte laboral a
14 dels seus empleats, per tal d'estalviar doblers de la partida de
despeses de personal. Pot no haver
estat una mala decisió, encara que
no és gens agradable haver de portar a 14 persones a l'atur. Pea) no
hi ha dubte què la despesa corrent
dels ajuntaments creix amb excessiva facilitat, i que les previsions
per a 1993 aconsellen retallar pressupostos de per tots els caires.
En el fons, per tant, pot ser que
la mesura no sigui desencertada, si
bé será el tems el que s'encarragará de desvetllar si l'equip de govern será capaç de resoldre correctament la reconversió de llocs de
feina que això exigirá, o pel contrari l'efecte final será més negatiu
que positiu.
Per?) si en el fons hi pot haver
hagut encert, el que és cert és que
no n'hi ha hagut en la forma, per
diverses raons. En primer lloc per-

fiSetftiwat
Revista d'Intormació General
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Director: Antoni Tugores.
Redactora en cap: Maria Magdalena Ferrer
Redactor en cap d'Esports: Felip Barba
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Col.laboradors: Bernat Nadal, Llorenç
Fernenias, Jaume Santandreu, Magdalena
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L'ESTALVI HA
D'AFECTAR A
TOTHOM PER
IGUAL, AL
MARGE
D'INTERESSOS
POLÍTICS

què aquest acomiadament estalviador no inclou a cap dels tres assessors de l'equip de govern, la contractació dels quals ha estat tantes
vegades criticada per l'oposició i
pels corrents d'opinió, per les
raons massa vegades apuntades
aquí. Felip Pou, advocat assessor
del batle, Joan Servera, el nom del
arree del qual és tant recercat
com la seva pròpia contractació, i
Antoni Mercant, assessor laboral,
mantenen els seus llocs de feina.
Per altra banda, a aquestes 14 persones se'ls va comunicar que no
se'ls renovaria el contracte un dia
abans de la seva conclusió. Això
no només ha provocat el desencant
d'una gent que no ha tengut temps
de cercar-se un altre lloc de feina,
sinó també el de la resta de personal que, de cop i volta, s'han trobat amb la feina dels seus companys acomiadats, sense sebre com
l'han deixada.

Cal esperar, per tant, que les
pròximes mesures estalviadores
que els pressuposts municipals per
a 1993 ens preparen, vagin precedides d'un poc més de previsió i

Corresponsalles:
Francesc Galmés (St. Llorenç i S. Carrió)
Joan Fornés (St. Llorenç i Cala Millor)
Joan Moratille (Porto Cristo)
Bel Servera (Son Servera i Cala Millor)
Miguel Nicolau (Son Macià)
Publicitat: Joan Febrer
Edita:
INFORMACIONS LLEVANT, S.A.
Imprimeix:
INFORMACIONS LLEVANT, S.A.
Passeig del Ferrocarril, 1
Telèfons: 55 03 28 - 55 52 12
Fax: 55 52 51
MANACOR

planificació de les demostrades en
aquest primer cas. I que afecti a
tothom per igual, sense excloure a
qui convengui als qui governen.

consultades, a partir d'enguany
l'associació de veïns de Porto
Cristo no rebrà més que la subvenció de 350.000 pessetes que reben
les altres associacions de veïns de
Manacor. Un gran canvi, sense
dubte.

RETALL

AGRICULTURA

Q

i veurà molt retallat el pressupost enguany será l'associació
de veïns de Porto Cristo, però no
tant degut a la necessitat d'estalviar, com pel fet de què canviarà
la seva dinámica de treball. Fins
ara, l'associació de Porto Cristo
tenia al seu càrrec el manteniment
del poliesportiu, carrers, places i
enllumenat del nucli, així com
l'organització de totes les festes.
Per això tenia tres homes contractats i rebia una subvenció de 12
milions a l'any de l'Ajuntament de
Manacor. Ara, en canvi, totes
aquestes competències tornen a la
delegació municipal de Porto Cristo, que ocupa el regidor Antoni
Vives. Tot apunta a que, i així ho
han confirmat les fonts municipals

IDÓ, JA HEM ESTRENAT EL PRIMER
ANY DE L'ERA POST-92. ABANS, UN
REBIA L'ANY NOU AMB MÉS O MANCO
ILLUSIO I DE BONA FE ARA LA BASCA
VA ESCALIVADA, I LA CERIMÓNIA DEL
RAiM ÉS MÉS TEMUDA QUE

ESPERADA...

L'ASSOCIACIÓ

DE VEÏNS DE
PORTO CRISTO
VEURÀ MOLT
RETALLADA LA
SUBVENCIÓ

MUNICIPAL

P

ea) així com l'entrada del 93
ja ha duit qualque mala notícia,
també n'ha portat alguna de bona.
Així, idó, a partir del mes de febrer començarà a funcionar a Manacor una escola d'agricultura. Es
tracta d'un curs promogut i subvencionat per la conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, que a través d'un conveni
amb el Ministeri d'Educació i
Ciència permetrà als matriculats
que passin les proves tenir el títol
de primer grau de formació professional, en la branca d'agricultura.
El curs será totalment gratuït, i a
més la conselleria ofereix beques
de transport.

SI SEGUIM COM ELS DARRERS
ANYS, PODEM ESPERAR PUJADES
DIVA, BAIXADES DEL PODER
ADQUISITIU. PROBLEMES PER
HAVER ENTRAT A LA CEE,
PELLiCULES XEREQUES PER TV,
MULTES D'APARCAMENT,
URBANISME CONCERTAT..

.. I MOLTES NOVES IDEES D'EN
PERE LUNAS!!!
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OFERTAS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 1993
MENAGE Y BRICOLAGE
ALIMENTACIÓN
Café Unagrás Molido sup. 250 gr.
Leche Agama 1' 5 I.
Bizcochos La Bella Easo 12 u.
Madalenas largas Arenas 12 u
Galletas Príncipe 250 gr. LU
Galletas Marbu Dorada 400 gr.
Pastel fresco limón
Chocolate Torras 150 gr.
Foiegras Munar 200 gr.
Margarina Flora 250 gr.
Pastas sopa La Familia 500 gr
Aceite Bonsol I.
Vinagre Procer I
Atun Cabo de Peñas 1/4 F.A.
Legumbres Taboada Tarro kg.
Tomate triturado Apis 810 gr

BEBIDAS Y LICORES
Vino Don Simon brik I

99.-

CHARCUTERÍA
Salchichas Frankfurt Purlom 7 u. pack-2 u

99 -

CONGELADOS
Ensaladilla Pescanova 400 gr.
Espinacas Pescanova 400 gr.
Judías cortadas Findus 400 gr
Croquetas Findus 325 gr. (jamón, pollo)

99.99.99 99.-

99.99.-

BAZAR
Fundas cinta video

99 99.99.99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99 99.99.99.
99 99.99 99.99 99.99 99.99.-

TEXTIL

CREMERÍA
Yogur Chamburcy La Lechera natural
pack-2 u.
Yogur Chamburcy La Lechera sabores
pack-2 u.

Bombilla 220 y 40, 60, 100w
Cubo agua 121.
Azucarero diseño
Papelera peq
Desatascador
Bandeja frigorífico
Botella Picnic 2 I.
Aceitera 11
Portacubiertos gde.
Escurrecubiertos
Escurreverduras
Escurreverduras redondo
Escurreverduras con mango
Lavafrutas
Bote cocina
Lote 4 perchas
Barreño peq.
Barreño natural 12 I.
Barreño cuadrado 7 I.
Jarra agua
Portabrick
Salero cocina
Cesto pinzas
Recogedor mango plástico
Fiambrera peq. lote 2 u
Fiambrera redonda gte

99.-

Braga señora semanario
Braga señora blonda
Braga señora mami
Slip niño
Slip caballero
Calcetín deportivo
Panty espuma fina talla P.M.G
Panty strich talla P.M.G

99 99.99.99.99.99.99.99.-

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Gel Heno I.
Lejía Conejo 2 I.
Bilores Minidos estuche
Suavizante Mimosin 500 ml.
Servilleta Cel Estilo
Bayeta Ballerina
Recambio fregona rápida Spontex
Escoba tropical La lberica
Escobillo persiana fria La lberica

99.99.99.99.99 99.99.99.99.-

A l'espera dels análisis d'altres pous

Aigües Manacor incorporará a la xarxa el
pou de Ses Graveres
‘U
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Aigües Manacor incorporará a la xarxa pública el pou situat a devora Ses Graveres.

Tant l'Ajuntament de Manacor
com l'empresa concessionaria del
servei, Aigües Manacor estan cercant amb molta d'insistència totes
les sortides possibles per aconseguir baixar el nombre de nitrats de
la xarxa pública.
Aconseguir que l'aigua de la
xarxa tengui el nombre de nitrats
recomenats será una tasca difícil
però no impossible ja que s'estan

duent a terme les negociacions
oportunes per aconseguir nous
pous d'aigua. L'objectiu és que
mesclant l'aigua dels nous pous
que s'incorporin a la xarxa amb la
que s'está servint al ciutadà, es
pugui donar una aigua amb nivell
molt més baix, és a dir, que tengui
menys o igual que els 100 mg/I pel
que es refereix als nitrats.

El pou de Ses Graveres

s'incorporarà a la xarxa
Segons ha declarat a aquesta redacció Francisco Pou d'aigües Manacor, en aquests moments s'està
a l'espera dels darrers análisis; de
moment i després de les corresponents negociacions s'incorporarà el
pou situat a devora Ses Graveres,
el qual ha tingut un nivell de nitrats
bastant baix.

Juan Segura, 8
Teléfono 84 3045
MANACOR

S' invertiran prop de 90 milions de pessetes en obres d' infrastructura durant 1993

L'Ajuntament crea una comissió per a
debatre els temes de Porto Cristo
A partir d'enguany l'Ajuntament de Manacor
comptarà amb una comissió informativa més,
la de Porto Cristo, que es suma a les ja habituals de Cultura, Esports, Urbanisme, Hisenda, Serveis Generals, Serveis Socials i Sanitat, amb qué ja comptava l'administració local
A. Sansó.-La comissió informativa de Porto Cristo que es creará
enguany a l'Ajuntament de Manacor
tendrá com a president a l'actual
delegat de Porto Cristo, Antoni
Vives. La comissió estará integrada
per un regidor de cada grup polític
amb representació muncipal, PP,
UM, CB, CM, PSOE i PSM. Quant
al representant del PP a la comissió
informativa de Porto Cristo, Rafel
Sureda, será ell el vicepresident. El
portaveu de CB será Pere Llinàs,
Eduardo Puche representará a CM,
del PSM el membre més provable,
encara per determinar, per formarhi part és Jaume Brunet, el PSOE
no s'ha manifestat però l'home més
provable és Bernat Amer, mentres
que UM encara ho ha de dicidir.
Sense pressupost
L'objecte de la formació d'aquesta nova comissió informativa és la
de debatre totes aquelles qüestions
municipals relacionades amb Porto
Cristo, abans de qué l'equip de govern adopti una decisió. Enguany la
comissió de Porto Cristo no tendrá
pressupost propi per gestionar, com
passa amb la totalitat de la resta de
comissions informatives amb qué
compta l'administració local. L'actual grup de govern te previst assignar-li pressupost propi en els propers exercicis, però no en el de
1993, any durant el qual s'estudiaran les necessitats econòmiques de
l'esmentada comissió. Tot i encara
no comptar amb el seu pressupost,
Antoni Vives confia que la comissió
enguany ja podrá ser efectiva, ja
c2z. que formaran part d'ella els presidents d'altres comissions de les
g quals hauran de sortir els doblers
q> per a dur endavant els projectes de
h- la comissió de Porto Cristo.

de Manacor. Enguany, aquesta nova comissió, a diferència de les demés, no tendrá encara un pressupost propi, però a través de les
altres comissions l'ajuntament de Manacor invertirá a Porto Cristo, durant 1993, poc més
de 90 milions de pessetes.

4'W1111"191,

Enguany s'acabaran les dependències municipals.

90 milions
Tot i que la nova comissió de
Porto Cristo enguany no tendrá el
seu pressupost, per l'exercici de
1993 l'equip de govern de l'Ajuntament de Manacor preveu invertir
prop de 90 milions de pessetes en
obres d'infrastructura a Porto Cristo. La partida principal, 60 milions
de pessetes, será per començar,
per la zona de Mitjà de Mar, les
obres de la creació de la xarxa de

Antoni Vives presidirá la comissió
informativa de Porto Cristo.

recollida d'aigües brutes a Porto
Cristo. També está prevista la compra de l'edifici pròxim a l'església
Verge del Carme, antigament Pensión Orient, per reconvertir-la en
local per a la tercera edat de Porto
Cristo. L'edifici té un cost de 28 milions de pessetes, dels quals enguay se'n pagaran 22. L'acte de
compra es durà a terme el pròxim
mes de febrer, moment a partir del
qual es faran les reformes oportunes, segons les possibilitats pressupostàries de la conselleria de Sanitat, que ha assegurat subvencions
per fer front a aquestes obres. En
matèria d'instal.lacions també hi ha
prevista la conclusió de les dependències municipals, amb l'obertura
de la guarderia municipal, la sala
d'exposicions i la sala de conferències. Quant a millores del nucli
urbà, la principal és la prevista a
l'escala que conecta el passeig del
Riuet amb les Coves del Drach.
També es preveu la instal.lació de
''enllumenat del penyassegat de les
Coves Blanques i del pas i l'escala
de Ca'n Riche.

LLEVANT

Tel 84 35 00
Fax 84 41 44
Placa des Mercat, 21 A
07500 MANACOR

AGENCIA DE VIATGES

SUPER-OFERTAS ENERO 93
CANCUN
ACAPULCO
SANTO DOMINGO
BRASIL
THAILANDIA
CUBA
TUNEZ
EGIPTO
TENERIFE(Pensión completa)

59.900
59.900
69.900
69.900
82.900
87.900
36.900
74.900
38.900

PTS.
PTS.
PTS.
PTS.
PTS.

ESTAMBUL
Del 15 al 22 Febrero

PTS.
PTS.
PTS.
PTS.

ESPECIAL ATENAS
Del 20 al 24 Enero
Avión + traslados + Hotel"'

SALIDA ESPECIAL
MANACOR Y COMARCA

34.900 pts.

GALICIA

INCLUMOS: Autocar Manacor-AeropuertoManacor, Avión Palma-Estambul-Palma, Estancia 7 noches en Hotel 4 estrellas en alojamiento y desayuno. Seguro de viaje, acompañante viajes Llevant. Bolsa de viaje.

Precio: 59.900 pts.

Del 19 al 23 Enero
Pensión completa

29.850 pts.

Plazas limitadas

VIATGES LLEVANT, GARANTIA DE UN BUEN VIAJE
PASAMANOS BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS CELOSIAS CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
Tenemos el escritorio ideal
para ti o tus hijos ahora que
empieza el curso
MONTATELO

TU
MISMO
FACIL

Y
ECONOMICO
Y UN GRAN SURTIDO
EN ESTANTERIAS
PARA TUS LIBROS,
ARCHIVOS O
DECORAR LA CASA
¡Visítanos y lo
comprobarás!!

DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS EN PIZARRAS MEMORIA
cf)

SABADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62

E

VIGAS • PUERTAS • PERSIANAS - VENTANAS • MARCOS • MESAS • MOLDURAS • ESTANTERIAS

Col•laboració

Les espelmes del Sr. Cariellas

Jaume Llull Bibiloni
Vaig llegir que el Sr. Cañellas a un
sopar amb el seu devot auditori
col.locà dues espelmes enceses damunt
el faristol des d'on parlava, les apagà
amb el seu poderós alè i «profetitzà
trasbalsat»: «Amb el vostro «apoyo»
l'oposició me durará es temps que he
estat per apagar aquests ciris».
No reflecteix la crònica la reacció
dels assistents, per el que he de suposar
que es produí des del bramul d'entusiasme de la seva cort més propera
fins, n'estic segur, al silenci sensat i
avergonyit.
Per ventura el silenci és el que hauria d'acompanyar fets com aquest,
però, hom no pot deixar de recordar
que hi ha actituds que perviven amb
l'home al llarg del temps tot i parèixer

que ha evolucionat.
Record aquella anécdota atribuida a
Diógenes de Sínope (s. IV a C) quan es
passejava pels carrers amb un llum
d'oli amb ple dia «cercant un home»
deia ell.
Podem imaginar les riallotes i la
befa dels seus veïns i, també així com
ha succeit sempre, als criats i bufons
que li apagaven el llum per ordre dels
seus amos. Cosa que pareix no feu
Alexandre el Gran perquè, com fan els
que practiquen la sana gimnásia de
pensar per compte propi, es queda amb
el missatge.
I és que apagant un llum, encara que
sia amb ple dia, sempre es fa un poc de
fosca. I si Diógenes demanava que cadascú dugués encès el seu llum personal i intransferible i l'aportás a la seva
comunitat, sempre hi ha hagut gent impotent per acceptar que es pugui pensar
de forma diferent a la seva.
Apagar la llum significa doncs extendre la fosca de l'integrisme de la xe
nofòbia, del mesianisme i de l'intoleráncia.
I no és l'única ni la darrera vegada
que el Sr. Cañellas fa gestos semblants.
Però així com l'anècdota de Diógenes
és servada per la Història segles després, la del Sr. Cartellas forma pan del
poal de fems d'aquell dia.
Si no es fomenta la convivència basada en el respete a la persona, damunt
la que es vol contruir la llibertat i el

Agradecimiento de Aproscom
Aproscom (Asociación de Protección a los disminuídos psíquicos de Manacor y Comarca), quiere manifestar públicamente su agradecimiento por la generosidad mostrada con motivo del concierto de Andreu
Riera en la Parroquia de los Dolores el pasado 27 de
diciembre. A la salida del mismo se improvisó una colecta a beneficio de las obras iniciadas para el Taller y
se recaudaron un total de 165.707 pesetas. Una cantidad que excede, con creces, las previsiones de los organizadores. A ellos y a todo el público que quiso colaborar con la empresa de intentar dotar al minusválido de mejores instrumentos para su educación y recuperación para la sociedad, nuestro más sincero agradecimiento.
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progrés? Si no es fomenta la convivéncia, no hi ha a l'abast prou exemples
de totalitarismes de tot tipus que són la
sortida natural a la manca de respete?
O no es deure de tot Governant procurar esvair l'atavisme de l'estupidesa

humana?
És clar que per això es necessita sentit de govern, i aquest, com és evident,
no está a l'abast de tothom.
I si és cert que hem entrat en una
época de foscor, quan precisament més
que mai es necessita la Ilum de la solidaritat, de l'equilibri racional, de l'esforç col.lectiu, avui com fa més de dos
mil anys, hi ha gent que apaga la llum
dels altres perquè dins la seva fosca
s'hi troba millor.
Es presenten com l'alternativa. Ben
venguda sia sempre en un sistema democràtic perquè és senyal d'una societat en moviment. El problema és que
aquesta ha de suposar com a mínim
una evolució positiva amb la tolerància
i que el respecte als drets i deures ciutadans sia més factible cada dia. Dóna
la impresió, però, que aquesta evolució
natural, al cap de tants segles, tot i
haver canviat els ropatges, no la gaudeix tothom.
No és, potser, la pitjor forma de corrupció, al foment de la separació entre
bons i dolents, el descrèdit sistemàtic
de qui no pensa igual?
Es fer una opció. És anar cercant la
llum. Pensar.

Sols manquen alguns petits detalls com els de jardineria

L'avinguda del pare, una nova via de circulació
Uns dels projectes més importants que s'han
duit a terme dins l'any 1992 ha estat l'obra de re-

modelació de l'Avinguda del Parc, que es va obrir
a la circulació poc abans de les festes de Nadal.
quasi acabada. Sols manquen els
petits detalls com poden ser tots els
de jardineria, ja que al llarg de tota
l'avinguda i a les tres rotondes es
sembraran plantes no molt altes,
per no dificultar la visió dels conductors.
Aquestes obres, que s'han duit a
terme en el plaç d'obra previst, han
estat realitzades per l'empresa de
Manacor, Melchor Mascaró.

Han començat les obres de la
Placa Madrid fins el carrer
Barracar

L'Avinguda del Parc es va obrir a la circulació rodada abans de les festes de
Nadal.

Per altra banda, després de l'adjudicació de les obres a l'empresa
de Melchor Mascaró, han donat començament les obres que van des
de la plaça Madrid fins al carrer del
Barracar, que consisteixen amb la
realització dels moviments de terra i
la col.locació de tuberies; aquestes
obres tenen una subvenció del
Consell Insular de Mallorca i per tal
es varen haver d'adjudicar abans
d'acabar l'any 1992.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
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JOHN HEDGECOE

GUA COMPLETA DE

VIDEO
La técnica del •idéo pa‘o a pa.o con rni• de
8:: ilustrado/les a todo ,olor.

Manquen alguns detalls com tota la parí de la jardineria, tant a les tres rotondes
com al reste de l'avinguda.

L'avinguda del Parc era i és, una
de les vies de més circulació de
Manacor, ja que és pas obligatori
per anar a les zones costaneres de

Porto Cristo, que sobretot a l'estiu
tenen un grau molt alt de vehícles.
En aquests moments, quan l'Avinguda s'ha obert al tràfic, es troba

Més de 4.000 llibres
a la seva disposició

Es pretén reduir-lo entre un 20% o un 25% respecte a l'any passat

El pressupost del 93 será inferior als 2.000 milions
M. Ferrer L'equip de Govern municipal está duent a terme un bon
grapat de reunions, per tal de quadrar el pressupost d'enguany. El
que tenen ben clar tots els delegats
és que la característica del mateix
ha de ser la restricció.
Aquesta setmana encara es reuneixen per tal d'acabar d'enllestir el
pressupost del 93, el qual es té previst que oscili entre els 1.800 i els
2.000 milions de pessetes.

Totes les delegacions
restringiran el seu pressupost
Amb un pressupost més inferior
al de l'any passat, que fou de 2.417
milions, és a dir que es pretén baixar-ho amb una quantitat que oscilará entre els 200 a 400 milions. Per
tal el pressupost per enguany será
més restrictiu, d'entre els 1.800 milions als 2.000 milions.

Finalment el que pretén l'equip
de govern és reduir el pressupost

entre un 20 i un 25% respecte al de
l'any passat.

es punt
Com sempre
ara començam
les REBAIXES a partir de dia 7
Carrer Creu, 2
Tel. 65 03 46

Campos

Joan Segura, 5
Tel. 55 08 02
Manacor

Per tractar el tema de la xarxa d'aigua i la Federació

Les Associacions de Vd:1 1s es reuneixen
aquest divendres
-

M. Ferrer.-Aquest mateix divendres, dia 8 de gener, es té prevista
una nova reunió de totes les associacions de veïns de Manacor.
Aquesta ha estat convocada per
tractar dos temes puntuals que són
els que més preocupen als formants de les distintes associacions.

Es preten que la
Federació
d'Associacions quedi
enllesta dins el mes de
gener

Temes a tractar: la xarxa
d'aigua i la futura Federació
d'Assoclacions
Uns dels temes a tractar dins
aquesta nova reunió, que es durá a
terme al local de l'Associació de
Veïns de Sa Torre, és el de la xarxa
d'aigua per la qual cosa es comptarà amb l'assistència a la reunió del
Delegat de Sanitat de l'Ajuntament,
Pep Huertas per aclarir una serie
de punts sobre el tema.
L'altra qüestió important és la
realització de la futura Federació
d'Associacions, objectiu molt important que volen aconseguir els veïns
per tal de poder tenir una represen-

L'Associació de Veïns del Convent tornará a reunir als veïns del centre per tal
d'aclarir la posició dels veïns del centre de Manacor.

tació forta davant l'ajuntament i altres entitats. L'objectiu és aconseguir els estatuts i formar la Junta Directiva dins el present mes de
gener.

Reunió per la realització de
l'associació del centre

veïns del Convent duran a terme
una altra reunió per aclarir la posició dels veïnats del centre de Manacor, si volen formar part de l'Associació del Convent o formar-ne
una altra de nova. Aquesta reunió
es durà a terme la setmana del dia
18 al 24 d'aquest mes.

Per altra banda, l'Associació de

T orrente

tome

°treta n de
miDosiejón de los entes

MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:

Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser
'•
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y tratamiento de:

Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
/ por criocirugía
(congelación, sin anestesia)

C.)

Protagonistes

Llorenç Morey,

Julio Alvarez, que és

President de
l'Associació de Veïns
des Convent que han
organitzat la festa deis
Reis que es va dur a
terme a Sa Bassa

l'autor del llibre
«Legislació Urbanística
Balear» el qual sortirà
al carrer en pocs dies

Desde: 1.452.760

Fiat Tempra
Versión 93:
Inyección y
catalizador

Michel Enseñat, pintor
que exposarà la seva
obra més recent a la
Galeria d'Art Ducal a
partir del proper dijous
dia 21 de gener

Francisco Oliver,

Delegat dels Donants
de Sang de Manacor,
que es desplaçarán
amb una unitat móvil
del dia 11 al 14 de
gener al Claustre del
Convent

Desde: 1.578.760

Fiat Tipo
Versión 93:
Inyección y
catalizador

Este mes le sobrevaloramos su coche usado en

1 65 . 00

as

P2

+

de Fiat Tempra o Tipo, versión 1993, Inyección y
al adquirir cualquier modelo
Catalizador de serie o si lo prefiere versión Diesel a precio gasolina
(excluidas series especiales, promoción ya incluida)

5%555%%%%11555,

Per si queda qualque conductor
que encara no s'ha assebentat de
la nova senyal que fou instal.lada fa
unes setmanes en el Palau i que
dóna preferencia als vehicles que
circulen voltant la placeta o rotonda,
aquesta setmana us mostram la
imatge. Quasi en tota seguretat
més d'un haurá mollat qualque flestomia si el vehicle que venia del carrer Amargura o que torna agafar el
carrer Cós no li ha donat preferencia. S'han de vigilar les noves senyals de circulació. Encara que el
disc de «Ceda el Paso" sia de dimensions petites a terra s'ha pintat
un gros triangle que obliga al mateix. Aquesta mesura s'ha agafat
per donar més fluencia al tràfic que
ve des de el carrer Cós i que deixa
al darrera els semàfors i per dessembossar també l'entrada del carrer Amargura.
Foto: Antoni Blau

Fiat Uno
Versión 93: Inyección y catalizador

ose i

Desde: 1.044.760

Este mes le sobrevaloramos su coche usado en

125.00

as

132

+

al adquirir cualquier modelo de de Fiat Uno, versión 1993, Inyección y Catalizador de serie
(excluidas series especiales, promoción ya incluida)

Autoventa

Manacor, sA

CONCESIONARIO

1211 II
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POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR

Ventas
Recambios y taller

84 34 00
84 37 61 ZZ
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OFERTAS VALIDAS DESDE EL 05-01-93 HASTA EL 16-01-93
CHARCUTERIA

ALIMENTACION
Aceite Girasol CAIMARI 1.
69
Queso porciones EL CASERIO 8 u.
98
Legumbres CIDACOS frasco
89
COLACAO 500 grs. + 250 grs. gratis
225
Cafés 50 x 50 MALLORCA 250 grs,
69
Leche Brick SYP 1.
69
Caldo de pollo AVECREM 24 past.
295
Salchichas Junior OSCAR MAYER 7 pzas. — 109
Salchichas Wiener OSCAR MAYER 7 pzas. — 159
Yogur natural DANONE 8 unid.
189
Atún claro CALVO pack 3 u.
169
Lenteja rápida GARRIDO 1/2 kg.
95
SYP-CAO 3x2
98
SMACKS KELLOG'S 375 grs.
259
Magdalenas SYP 12 u.
119
Mini croissants SYP
145
Pan de molde SYP familiar
119

CARNICERIA
Hamburguesas de pollo, unidad
Salchichas frescas de cerdo 1 kg.
Salchichas blancas BRATSWURT 1 kg.

Carretera Vieja San Lorenzo (MANACOR)

49
585
525

Bacon cocido LA SELVA 1 kg.
Chopped ternera CAMPOFRIO 1 kg.
Queso Mahón semi TORRALBA 1 kg.
Minis EL POZO (chopped pork, mortadela)
unidad
Paleta cocida PALMA 1 kg.
Jamón cocido entero I kg.
Queso bola holandés 1 kg.
Fuet la CAULA 1 kg.
Chorizo extra HIJOS F. ORTIZ I kg.

590
590
990
195
590
890
850
890
950

DROGUERIA Y PERFUMERIA
Champú NI VEA 750 cc.
Jabón líquido SANEX 900 cc.
Limpiador TENN 2.000 cc.
Lavavajillas FAIRY 1.
Detergente Auto ELENA 4 kg.
Espuma afeitar NI VEA 300 cc.
Pañal MOLTEX 28 u.
Detergente PUNTO MATIC color plus
Suavizante MIMOSIN 4!.
Lejía SYP 4'3 kg.

375
325
259
198
529
259
980
65
269
169

(Antes ES REBOST)

Anals Manacorins

Documentecló histórica: Dr. Noel Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
Els Capsigranys estan emprenyats parqué
s'Aluntarnent no els hi dóna subvencions...

i en dóna an es cavalls, an el Manacor, a Sa
Tercera Edat, a Sant Antoni i a Santa Rita...
PfitTRDIVA Ders

Ir 1 E939 aLes, A WEVRE
Si ME fA .DVRAR.
A tti ES CÁRSZ
-t

/ no és qur s'Ajuntament no estimi sa cultura:
Es Baile toca es violón, En Barrull sa flauta, i
qualcun toca alió que no está be dir-ho...

Estan golosos des Capsigranys, perquè fan
comedia de més categoria que es regidors i
això és un perfil.
Vos imaginau es Consistori a s'escenari des
Teatre?

És clar que estimen s'Art, però millor si es ab-

stracta. Lo que passa és que estan gelosos.
No d'En Ferrari ni de Na Paula...

I vos imaginau En Pep López fent de Batle,
Na Xesca Pocoví fent de Catalina Sureda i En
Tomeu Amengual fent de Pífol?

:111,
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)Ik 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 F'ts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%

Crisi i pressupost Municipal

Bernat Nadal

P

ublicava Ultima Hora un reportatge respecte a les
Suspensions de pagaments i quebres de diverses empreses de la nostra Comarca. Aquest
reportatge al.ludia a fonts judicials i
s'ha de pensar que les xifres són
exactes. Però no és així. Són exactes a nivell judicial, a nivell oficial,
però només són la punta de l'iceberg, més representen aquelles situacions que han arribat a un límit
extrem. Altres empreses passen
greus dificultats davant una crisi
sostinguda que ningú no sap quan
acabará, una crisi que segurament
la majoria resistirá, però que també
farà ressentir molta, moltíssima
gent.
La gent no gasta com abans. Uns
cerqué no tenen tants diners, altres
per por o per prudéncia. No s'ha
acabat l'era del consumisme, però
comença l'era de saber triar alió
que hem de consumir, alió que és
prioritari i, sobretot, alió que podem
pagar.
Aquesta situació, dramática per a
uns i preocupant per a quasi tots
hauria de fer que els mandataris
públics reconsiderassin la situació ,
no ja a escala estatal o autonómica,
sinó a nivell local.
No sembla admissible que l'Esta1
gasti centenars de milions de pessetes en una Expo que no ha estal
més que un fast, una pressumptuositat... o amb un Tren d'Alta Velocitat que la gent no utilitza, que és
deficitari i que pagam entre tots.
Tampoc semblen ben utilitzats els
diners que administra el Govern Balear en certes operacions discutibles, i molt manco els que gasta en

autopublicitat, en anuncis que ens
assabenten de lo bé que ho fan.
El ciutadà está económicamenl
sagnat i, més que mai, mira on van
a parar els seus diners. Començant

Rafel Nadal, Delegat d'Hisenda

per alió més proper, pel propi Municipi.
Ara es parla del pressupost de
l'any 93 i també del déficit del de
1992. Es fa difícil analitzar qué significa un déficit en un sol article,
perquè influeixen molts de factors...
però tothom compren, de forma
ampla, el seu significat. Així, cal demanar als nostres polítics municipals que facin un pressupost realista, no inflat per conveniències polítiques, i, en especial, un pressupost
auster.
El Batle de no sé quin poble ha
començat a donar imatge de la
seva sensibilitat davant la crisis rebaixant-se el sou en un 20%. Si
això és efectiu, enhorabona, però
no hauria de ser el cas que compensas la minva per altres conductes, com dietes, quilometratge o altres herbes. És important que
aquells qui treballen -igualment si
són polítics- tenguin un sou just i de
qualque manera hauria de ser parell amb la seva eficacia i dedicació.
No se m'ocorr sol.licitar als nostres

regidors que renunciïn a la paga,
però sí que administren amb seny
els nostres impostos i que tenguin
coneixement en el moment d'incrementar-los o decretar-ne de nous.
Potser vivim una época de transició i seran bons polítics aquells qui
ho sàpiguen entendre: fer moltes

coses amb pocs dobbers. No malgastar, no tudar, exigir eficacia en
totes les despeses, saber postergar
projectes innecessaris i posar una
gran dosi d'imaginació en tots els
projectes, perquè ben sovint dóna
més un duro ben gastat que no un
milió tudat.
Esperam, idó un pressupost de
1993 realista, que no limiti a retallar
un 10 per cent a cada delegació.
Esperem que se comprengui la crisi
i se redueixi sensiblement tot allò
que repercuteix en la nostra butxaca i esperem que els polítics demostrin, ara sí, la seva capacitat 1
per governar amb les arques buides.
z
( ,

Bernat Nadal -.Q1

Programes, cartells, fotografies, etc, componen la mostra que presentará properament a la Torre de Ses Puntes

Patronat de Sant Antoni
Vint i cinc anys després de la
restauració de la festa
El Patronat de Sant Antoni, presidit per D.Mateu
Galmés prepara els darrers elements per inagurar
una interessant mostra a la Torre de Ses Puntes
que romendrá oberta dins les properes festes de
Sant Antoni. Aquesta exposició recollirà simbólics
Ara fa vint i cinc anys, més o
manco per aquest temps, es posà
en marxa una important programa
amb el proposit de restaurar el que,
avui, tots coneixem com a: popular
festa de Sant Antoni. Llavores
aquesta celebració havia perdut
força, tal vegada per una sèrie d'esdeveniments ocorreguts o per una
justificant recessió del poble de Manacor que sense temer-sen els conduí a abandonar una festa que al
seu temps i de la seva manera
havia fet história. Per això i després
de que D.Mateu Galmés deixás els
seus deures com a rector de la parròquia d'Artà i vengués a Manacor
per ocupar aquest mateix càrrec, es
proposà declarar el dia 17 de gener
dia festiu. Aquesta fou la primera
passa que s'emprengué, i de fet ho
aconseguiren, per reanimar la
cel.lebració de Sant Antoni. Com a
segon element important i a tenir en
compte, l'Obraria de Sant Antoni
cuidá el més mínim detall sobre el
que argumenta la història i antiga
tradició. Així les beneïdes s'havien
de du a terme al dematí de Sant
Antoni perquè al capvespre tothom
pogués anar a veure les carreres
de cavalls. Els foguerons es seguinen cel.lebrant al dissabte de la
festa, però amb una novetat, el primer que s'encendria seria el de davant la Rectoria. Es comencaren a
repartir fulletons que anunciaven tot
el programa i s'organitzaren els primers concursos. Per posar-ne un
exemple consta que a l'any 1976,
els guanyadors es repartiren trenta
Fte cinc mil pessetes, quantitat que al
E 1977 s'incrementà amb mil duros.
Ara els premis ja pujen a xifres molt
més trascendets, al igual que la
:

,,

objectes per conéixe els darrers vint i cinc anys de
la celebració. Cartells, fotografies, trofeus, vídeos,
entre altres objectes, marcaran la história d'aquesta interessant mostra.
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GOIS POPULARS
pi si salen, desde intimad, a Initer, a inri y glacis id beeirenterat

s FI N T ANTONI

DE VIANA

ei la Ud: de le se« tests.
y a la fi queda retut
quant no n' hi surt cap de bona.
Digau:--iViva Sant Antoni!
y aixi romandrá vençut.

CHOR
¡Sant Antoni glorias
de Viana anomanat,
siau nostro 'n advocat;
de tot perill gordaumds!

Siem devots de bon cor
d aquest Sam prodigiós
pegesos y conradors
y vilans de Manacor.
Tots plagats fessem elogi
perque guart el bestiar,
diguent:—¡Vi va Sant Antoni
que 1' Infern fa tramolar!

CANÇONS
Sou un Sant molt poderós
que 'n el món mos assistiu
y en el cel intercediu
per noltros, benefactors,
devem, sempre, alabarvós
de gust y de bona gana.
¡Sant Antoni de Viana
de tot parill gordaumós!

ACABAMENT

Sou un Sant tant vertadé,
que sou dels mes principals;
gordaumós els animals
y les persones també.
Contraris de Llucifer,
aquel! superbo dimoni,
digau:—¡Viva Sant Antoni!
¡que mos ajut si convé!

A
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¡Oh gloriós Sant Antoni
de Viana anomenat!
¡ Jan 1 !litem encadenad
teniu el perverg Dimoni!
Escoltau la ceriiiioni
amb que vos hem alabat,
diguent:—¡Viva San Antoni
de Viana anomenat!
CHOR

El Dimoni es tan astut
que Va contra 'Is cristians
amb trampes, fraus y enganys;
no troba ardit que no juch;

¡Sant Antoni glorias,
de Viana anomenat,
siau ,rostro 'n advocat;
de tot perfil gordaumtis!

3~~9~.~4erl"~"
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Tip. Vda. de B. Rosselld.—Marucor
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participació. Un fet curiós és que
les beneïdes sempre s'han celebrat
a la plaça Ramon Liull coneguda
més popularment per la plaça d'Es
Mercat, voltant pels carrers conlindants.

MANACOR

Organització
Amb experiencia, els membres
del Patronat es proposaren en el
transcurs de les edicions de cada
celebració, que la festa no podien
organitzar-la ells. Es a dir, el qui fa
la festa -segons assenyala Don
Mateu- és el poble de Manacor;
aquest és el gran protagonista i per
tant, sempre se l'hi ha deixat fer el
que ha volgut. Amb seny i il.lusió
tothom ha posat una mica d'enginy,
creativitat, coneixaments i s'han
aconseguit esplèndides participacions. Un altra punt a tenir en
compte és que és una de les festes
que possiblement respon millor
amb el caire tradicional. Els participants porten a la desfilada elements que la història reflexe sobre
Sant Antoni i el Dimoni, i si no, vegi's la gran abundancia d'animals
que es porten any rera any a les
beneïdes. Per altra banda les carrosses, són adornades típicament
mallorquines. Això són elements
molt importants i a tenir en compte
per no sortir de la festivitat de Sant
Antoni, però que Ilógicament i amb
el bon afer del Patronat, cuida el
poble de Manacor.
El Patronat des de que entra en
funcionament, ara fa més o manco
deu anys , començà a organitzar
actes culturals com la Nit de Sarsuela sense oblidar en cap moment
els foguerons i les beneïdes de
Sant Antoni.
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s'han de tenir en compte factors
molt importants com son la despe-

sa, creativitat, qualitat i els autèntics
elements folklòrics.

Un dels objectius del
Patronat és que la festa
l'ha d'organitzar el
poble perquè ell és
l'autèntic protagonista

Dimoniada
Manacor fou escenari de la primera dimoniada que es celebra a
l'illa. La costum era que després de
l'esdeveniment tots els participants
es reunien en un dinar de companyerisme i el primer que demanava
la celebració d'aquest acte, se li
concedia. Des de Ilavors diversos
pobles de l'illa han estat escenari
de la «Gran Dimoniada» essent el
darrer Alcúdia. Segons D.Mateu ell
confia en que ben prest es pugui
tornar a celebrar aquesta festa encara que, donada l'experiència,

Exposició
Els darrers vint i cinc anys d'història, des de que començà la restauració de la festa de Sant Antoni,
seran exposats amb fotografies,
cartells, retalls de premsa, programes, trofeus i altres objectes que
recorden la celebració en el transcurs de les properes festes de Sant
Antoni, a la Torre de Ses Puntes.
zro
D.Mateu Galmés, president del
Patronat de Sant Antoni.

M.A.Llodrá

Excel.lent ajuda de les famílies de Manacor i comarca

Mallorca reuní per a Bósnia-Herzegovina
cinc tones de medicaments i llet en pols
La campanya promoguda per l'Associació
de Joves Empresaris de les Balears va aconseguir reunir quasi cinc tones de medicaments i llet en pols per als nins refugiats de
Bbsnia-Herzegovina, gràcies a l'excel.lent
col.laboració dels ciutadans de Mallorca. Tots
A. Sansó.-EI manacorí
Jordi Muntaner va formar
part del grup d'onze joves
empresaris que dugueren
els medicaments i la Ilet
en pols comprada pels
mallorquins per ajudar als
nins dels camps refugiats
de Bósnia-Herzegovina.
Aquella campanya promoguda per l'Associació
de Joves Empresaris de
les Balears aconseguí
reunir quasi cinc tones de
medicaments i Ilet en
pols, gràcies a l'excel.lent
col.laboració dels mallorquins. Segons comenta
Jordi Muntaner, l'ajuda
dels manacorins no va
poder ser quantificada
per separat, però l'aportació de Manacor i comarca
va ser qualificada pels organitzadors de la campanya de molt bona. «Teníem previst omplir quatre furgonetes pel transport, però varen esser insuficients-.

aquests productes varen esser entregats el
passat dia 21 als magatzems que té l'Alt Comissionat per a Refugiats de l'ONU a la ciutat
d'Split (Croácia), després d'un llarg viatge en
furgonetes carregades, protagonitzat per
onze joves empresaris de Mallorca.

El manacorí Jordi Muntaner va fotografiar als 10 membres restants de l'expedició de la qual
ell també hi formà part.

El combol
Finalment, les poc més
de 45 tones varen ser repartides en tres furgonetes, una especialment
gran, i dos remolcs estirats per dos tot-terreny.
L'equip de persones encarregades de dur els
medicaments i la Ilet en
pols als magatzems que
Comissionat per a
Refugiats de l'ONU té a
E
;Split va estar format per
cn
t... onze joves empresaris,

Jordi Muntaner conta el
viatge realitzat per dur els
medicaments de Mallorca a
la ciutat d'Split (Croácia).

El comboi mallorquí de furgonetes plenes de medicaments,
davant els magatzems de ¡'ONU a Split.

A tesquerra de la fotografia, el munt de medicaments i Ilet
en pols replegat a Mallorca per a Rósnia-Herzegovina.

vuit homes i tres dones.
El comboi va partir el dia
18 de desembre i va tornar el 26 del mateix mes.

Incidents
Segons explica Jordi
Muntaner, va tractar-se
d'un viatge esgotador, de
conduir prop de 12 hores
diàries durant tres dies
per anar, un dia de descans, i tres dies més per
tornar. Tot i recórrer
zones pròximes a on está
centrat el conflicte bélic,
el comboi no va tenir cap
incident, més que l'haver
de botar des de la península a una illa, per tornar
des d'ella a la península, i
evitar així passar per una
zona de batalla perillosa.

Recorregut
El Comboi partí de Barcelona, cap a les ciutats
italianes de Nisa i Trieste,
per entrar ja dins Eslovènia i anar baixant la costa
del Mar Adriàtic fins arribar a la ciutat costanera
croata d'Split, on havien
de descarregar els medicaments i la Ilet en pols.

Allá els va rebre Ole Littau, encarregat dels magatzems de l'Alt Comissionat per a Refugiats de
l'ONU, des d'on es distribuiran després tots els
productes entre la població de BOsniaHerzegovina, segons les
necessitats. Així com
conta Jordi Muntaner, Ole
Littau, que ja havia estat
informat de l'arribada del
comboi procedent de Mallorca, es va mostrar molt
agraït per l'ajuda donada
pels mallorquins. Els magatzems estaven plens
d'altres paquets procedents d'ajudes d'altres
països. L'encarregat dels
magatzens va entregar a
l'equip d'empresaris una
carta d'agraïment en nom
de l'Alt Comissionat,
agraïment que a través
d'unes altres cartes remeses als batles de les
localitats col laboradores,
l'Associació de Joves
Empresaris ha volgut fer
extensiu a totes aquelles
persones que d'una o
altra manera varen fer
possible aquesta important ajuda humanitaria.

Carrer Muntaner, 10
Tel. 55 06 21
MANACOR

La inauguració oficial del nou local será el dia 28 d'aquest mes

Convocada la gran Nit de Bulla de la
Tercera Edat per dia 22 de gener
(M.A.LI).- Dos actes de gran relevancia s'han organitzat per el present mes de gener i a realitzar pels
membres de les Aules de la Tercera Edat. El primer d'ells succeirà el
dia 22 de gener amb la coneguda
«Nit de Bulla» que es celebrará,
com és costum, al Restaurant Molí
d'En Sopa i el segon, el 28 de
gener, amb la inauguració oficial del
nou local de la Tercera Edat ubicat
al carrer Pius XII número 5. En
aquest acte que començarà sobre
les set del capvespre, s'espera l'assisténcia de les autoritat de la Comunitat Autónoma i de l'Ajuntament
de Manacor. Una vegada acabat es
servirá un petit refresc per a tots els
assistents. La inscripció per participar a la gran Nit de Bulla comença

el dia onze d'aquest mes i acaba el
dimecres, dia 20.
Per altra banda cal destacar que
dintre d'aquest any nou seguiran
els diversos cursos de cerámica,
gimnástica de mantenimetn, relleus,
macramé, etc. amb els respectius
horaris. En quant fa referència a les
Aules de Cultura Popular s'oferirà el
proper dimarts, dia 12 de gener, a
partir de les vuit de l'horabaixa l'audio visual «Festes d'Hivern» a càrrec de Pere Orpí. Pel dia 19 s'ha
previst una interessant conferència
de V.Partal i per dia 26, l'audio visual «Mossen Alcover» a càrrec de
Gabriel Barceló.
Destacar també que s'ha convo-

cat pel dia 8-1-93 una reunió per a
tots els interessats en participar a
les excursions a la península o al
extranger. La convocatòria s'ha fitxada per a les cinc de l'horabaixa.
El dilluns dia 11 i 18, es dura a
terme el popular trajecte de «Caminant feim camí», activitat que aprofiten per conéixer Manacor més a
fons, visitant moltes de les seves
peculiaritats.

Roba, sabates i complements a preus més assequibles pels consumidors

Les rebaixes, un incentiu per comprar
Les rebaixes havien estat fins fa pocs anys, la
forma que les tendes i comerços utilitzaven per
vendre els darrers productes de la temporada i
també de temporades anterior. Perd en aquests

moments la manera d'entendre les rebaixes ha
canviat en bona part, ja que les tendes per distints
motius comencen la temporada de rebaixes abans
de concluir la temporada del moment.

Ben segur, que són els mateixos
propietaris de tendes els primers
amb entendre que la temporada de
rebaixes comença abans d'hora,
però les necessitats del mercat els
duen a haver-les de fer en moments poc adeqüats. En canvi, des
del punt de vista del comsumidor
les coses són molt distintes, i ja són
moltes les persones que esperen a
les rebaixes per comprar-se la roba
de la temporada.

La competència i la crisi
actual, motius de les rebaixes
anticipades
Alguns dels motius més importants que al.leguen els comerciants
per haver de començar les rebaixes
abans de que acabi la temporada,
és en primer lloc la competencia
entre comercos i sobretot gran superfícies comercials, que no respecten els acords i per altra banda,
la crisi que afecta a tots els sectors
i que com és normal, repercuteix en
el comprador a l'hora d'escollir
qualsevol producte del mercat.
Alguns comerciants, com és el
cas d'un sector de ciutat, ha demostrat la seva repulsa als grans
magatzems que són els que poden
oferir productes a preus més baixos
i que per tal, són els que fan la
competencia deslleial als petits comerços.
En el cas de Manacor, els comerços també sofreixen la crisi actual
malgrat que no es produeixen tantes diferencies com a les grans ciutats. Els comerciants es queixen sobretot de la falta d'enteniment entre
ells mateixos, pel que fa referencia
al començament de la temporada
de rebaixes ja que sempre existeixen tendes que s'anticipen als
demés. Enguany, al igual que en
anteriors ocasions, la temporada de
les rebaixes ha donat començament amb el nou any, és a dir que
la gent del carrer ha pogut comprar

Són moltes les tendes de Manacor que rebaixen els seus productes per aquesta
temporada.

molts de productes, sobretot roba i
sabates, a preus més baixos abans
del dia de Reis.

Les advertències de les
associacions de Consumidors
A l'hora de comprar qualsevol
producte que estigui rebaixat és
molt important seguir una serie de
normes o consell que les associacions de consumidors presenten. El
més important és observar si el
descompte que presenta el producte és realment el que es mostra
també a l'etiqueta; per altra banda,

prar a les rebaixes, per la qual cosa
també resulta molt important adquirir els productes a tendes i comercos de confiança en detriment d'altres que no es coneixen.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

resulta imprescindible observar si el

producte que es vol comprar és de
la temporada o es tracta d'un producte de temporades anteriors, al
qual el comerciant ha de fer constar
a l'etiqueta i en correspondencia en
el preu del mateix. Per acabar les
Associacions de Consumidors
aconsellen que els futurs compradors observin amb detall el producte ja que una vegada adquirit, alguns venedors, no es faran responsables de les «tares» que puguin
tenir els productes venuts.
Per tot això, el comprador ha de
saber <‹anar viu» a l'hora de com-

CARIES GÁMEZ

Estirats per tractors les tres Majestats arribaren puntualment al centre de Manacor

Gloriosa rebuda dels tres Reís d'Orient
(luan arriba el dia cinc de gener
es manifesten a rel del món
glorioses ánimes que esperen
amb ansietat la recompensa de
l'análisi anual. Mentres uns a
mitja tarda preparen amb
rapidesa i inclús amb qualque
síntome de nerviosisme la
cel.lebració de la cavalgata dels
Reis d'Orient, adoració i resta
d'esdeveniments, altres es miren
el continu però lent moviment de
les agulles del rellotge, desitjant
que arribi el moment anunciat.
Alegria, il.lusió i admiració
omplen els carrers de cada ciutat
esperant la solemne arribada que
al final no tindrá una duració més
!larga de mitja hora. Peró és
suficient. Milers d'infants hauran
precenciat en persona a les tres
Majestats, hauran escoltat el seu
missatge de pau i armonia i
portaran sobre la finestra la
sabata que més tard es
convertiran en regals.

Els tres Reis d'Orient possaren pel nostre fotògraf, abans de sortir pels carrers de
Manacor.

Envoltant les set del capvespre,
del passat dimarts, dia cinc de
gener, arribaren a Manacor les Majestats d'Orient per visitar i entregar
(x,
els respectius regals a tots els infants de la nostra ciutat. L'espera
fou com cada any multitudinaria; el
E
públic present a l'Esgésia dels Dolors i a Sa Bassa era. en percentat-

ge, similar d'infants que d'adults.
Mentres Melsion, Gaspar i Baltasar es col.locaven la simbólica corona acompanyats per una gran comitiva que ultimava els darrers preparatius, el centre, anunciava gairebé dues hores abans la festa, amb
la col.locació del catafal amb els
globus, cossiols, etc. Els nins s'en-

Les tres Majestats
d'Orient arribaren
puntualment a
Manacor; sobre les vuit
i mijta de l'horabaixa
entraren a l'Església
dels Dolors per du a
terme l'adoració que no
tingué una duració
més llarga de deu
minuts
sumaven ja eis carameLlos que
més tard es repartirien entre els
presents i els més majors donaven
la darrera fua, de tenda en tenda,
per cumplir amb el més petit detall.
Es tractava d'una festa alegre i per
això tothom havia d'estar content.
Amb marxa lenta però seguida
sortiren des de el Parc Municipal

El jove, Joan Galmés fou l'encarregat
de transmetre el missatge de tots els
nins i nines de Manacor i de donar-los
la benvinguda.

les Majestats conduïts per dos efectius de la Policia Municipal -acte
que aprofitaren per mostrar les
dues noves motos- i encaminats
cap a la plaça Cós. Des de allá es
dirigiren a la Parròquia Nostra Senyora dels Dolors on els esperava, al
portal, la primera autoritat de Manacor, el batle Biel Bosch acompanyat
per mitja dotzena més de regidors.
La comana del batle als Reis no es
sentí, parlaven en veu baixa, però
tothom s'ho imagina a la seva manera. Segons més tard i, un a un,
entraren a l'interior de l'Església on
besaren al Nin Jesus que els esperaya a baix de l'altar de mans de la
Verge Maria i al costat de Sant
Josep; Ii oferiren les seves ofrenes i
es col.locaren davant les cadires -o
tronos- reials des de on els dedicaren un fort aplaudiment. En prácticament deu minuts els Reis d'Orient foren aclamats pels nins, tres
o quatre vegades, amb la insistent
crida de D.Tomás quan els deia
que no els sentien. El missatge d'aquest acte fou encoratjador. «Pau i
amistat per tots els homes...» sense
oblidar, «i moltes joguines pels
nins i nines que s'han portat bé du-

rant aquest any». Defora hi havia
devers dos o tres centes persones
que els esperaven, juntament amb
la Banda de Música, cornetes i tambors, per acomiadarlos o conduirlos
cap a Sa Bassa. Així com anaven
sortint pujaven sobre una senzilla
carrossa plena de joves patges.
-Com a novetat es pot dir que
aquest any tots els ciutadants que

seguiren la desfilada des de Sa
Bassa sentien pels altaveus el pas i
moviment de cada Rei-. Caramel.los de mils gusts foren llançats
entre desitjats braços i mans que
s'alçaven a mesura que passaven
pel seu davant. A l'entrada de la
plaça, just quan deixaven el carrer
Peral, es proddi una gran aglomeradió de dent. Els policies controla-

Els nins i nines
esperaven gairebé des
de les vuit del
capvespre la triomfal
entrada dels tres Reis a
Sa Bassa. Melsion,
Gaspar i Baltassar
arribaren repartint
caramel.los i saludant
a tot el públic present
una mica abans de les
nou del vespre

Els tres Reis saludant en un moment de l'acte que es dugué a terme a Sa Bassa.

•n4

L'Església dels Dolors visqué amb entussiasme l'adoració de les tres majestats al
Nin Jesús.

BODAS * COMUNIONES * BANQUETES

ABRIMOS TODO EL AÑO
(También en invierno)

El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37

ven Vespa i que mancava per passar
els tractors -perquè els Reis de Manacor arribaren estirats per tractors;
no hi hagué ni cavalls ni camells, ni
elefants- i s'aturaven davant el catafal. Allá dalt i amb una ampla visió
de l'espectacle saludaren a totes
les persones que acudiren a l'arribada. Un jovenet de Manacor, Joan
Galmés, fou l'encarregat de donarlos la benvinguda i de dir-los que es
portassin bé amb el poble de Manacor, principalment amb els més
joves. Seguidament fou el Rei Baltasar el que insistí amb el desig de
que s'acabás l'Hospital de Manacor i altres demandes urgents.
Afagí amb veu forta i potent que
portava una mica de pau pels manacorins, encara que no era la suficient. Ambdós representants coincidiren també en demanar un any de
solidaritat entre els homes de tot el
món i l'atur del tràgic conflicte de
Bósnia. Baixaren del catafal, saludaren als nins passejant a l'ampla
espai que havien guardat al centre
de Sa Bassa i es dirigiren, cada Rei
amb un itinerari diferent, a repartir
els regals sol.licitats anteriorment
per les families manacorines.

Cada Rei després del
manifest de solidaritat
entre els manacorins
agafà un itinerari
diferent per les
barriades de Manacor
amb l'objectiu
d'entregar els regals a
tots aquells que ho
havien sol.licitat
anteriorment
D'aquesta manera es donaren
per tancats els actes de la
cel.lebració de l'arribada dels Reis
d'Orient que un any més, vingueren
carregats de sorpreses i regals.
Antònia Llodrá

Fotos: Antoni Blau

Davant l'Assemblea local, el dimarts a vespre

El Reis Màgics de la Creu Roja repartiren regals
El passat dimarts a vespre, víspera del dia de
Reis, tots els nins i nines de Manacor sortiren al

carrer per rebre amb tota l'alegria possible als Reis
Màgics d'Orient.

Els Reis Màgics de la Creu Roja entregaren també regals als nins manacorMs.

També l'Assemblea local de la
Creu Roja va tenir els seus propis
reis Màgics, que malgrat arribaren
una mica més tard del que s'havia
previst repartiren molts de regals
als infants que esperaven envoltant
del local situat al carrer Virgen de la
Cabeza.

nin sense el seu corresponent regal
de Reis. Per tal els components de
la Creu Roja local d'una manera totalment desinteresada repartiren regals a tots els nins i nines que es
reuniren al dimarts a vespre davant
el local de Manacor.

Cada nin, un regal

La Cadena Syp entrega un lot
de joguines al Departament
de Benestar Social

L'objectiu que es cerca amb
aquesta nova entrega de regals que
s'ha duit a terme pels membres de
l'Assemblea local de la Creu Roja
és aconseguir que no es quedi cap

Per altra banda, la Cadena de
Supermercats Syp va fer entrega al
Departament de Benestar Social de
l'Ajuntament d'un gran lot de jogui-

nes per repartir als nins de families
necessitades. Aquestes joguines es
varen repartir entre infants d'unes
cinquanta families de Manacor que
enguany no haguessin tingut regal
de Reis, si no hagués estat per la
bona acció realitzada per la Cadena
Syp de Manacor. ['entrega d'aquestes joguines es va dur a terme
en el local de Ca Na Vallespina.

M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.

Col-laboracié•

La solidaritat i les mentides
Cançó de Nadal (*)
Ja comença a sentir-se l'olor de
Nadal, de l'alegria immediata. La ciutat es prepara amb l'enllumenat dels
carrers i amb els mostradors que espurnegen de regals i d'estels. Els anuncis
televisius ja destapen per a tots les cascades de xampany, la dolçor del torró,
la il•lusió de les juguetes i l'escalfor de
la llar.
Nadal. On tots serem més nobles,
més solidaris, on tots tendrem més
amor cristià. Nadal. Un Nadal ben confortable. Confortable, per a qui?
¿Per aquell infant pobre amb síndrome de Down que es compixa sense
témer-sc'n i a qui les institucions neguen braguetes de cel•lulosa, ja que
això no entra en els pressuposts de Serveis Socials?
¿Per aquell matrimoni sense possibles, amb un fill drogat i que —ara
caic, ara m'aixec— s'han fet ells mateixos una caseta humil, i Urbanisme
posa una multa de 300.000 pts., suma
que ells no podran reunir mai?
¿Per aquella jove mare amb un fillet
i un caramull de problemes —des de
psíquics fins a econòmics---- a qui l'Assistència Social reprèn dient-li que
només sap parir?
¿Per aquells joves picapedrers magrebins que podeu veure tots els diumenges ben totsols sense que ningú no
els escometi mai i que sort han tingut
de no anegar-se dins la mar?
¿Per aquells infants que ho han perdut tot a la guerra de Iugoslàvia
pares, casa i ara, aquí, hi ha reti-

cències en acollir-los per no crear problemes?
¿Per tanta i tanta misèria com hi ha
pel món?
Sí, sí. Hi ha crisi económica. Però
no s'hauria de parlar, tan sols de crisi
económica. Si n'hi ha és perquè hi ha
crisi espiritual i moral. Els valors espirituals són substituïts per uns valors
materials.
L'egoïsme, en comptes de l'altruisIlle.
La salvatge competitivitat, en comptes de la solidaritat.
El luxe ostentós, en comptes d'una
elegant senzillesa.
Fer de la destrucció un esport, en
comptes d'estimar.
L'especulació devastadora, en comptes de l'amor a la Natura.

I que qualsevol institució, llei o classe social haurien de ser abolides, si no
poden tenir respostes per a l'especulació devastadora, per al racisme, la xenofòbia, la fam i la guerra.

La tecnologia part damunt tot, en
comptes de l'humanisme.
L'individualisme, en comptes del
cooperativisme.
Racisme, en comptes d'integració.
Pedanteria, en comptes d'esperit de
sacrifici.
Tancar, en comptes d'obrir.
La injustícia, incivil i cruel guerra,
en comptes de la justa civilitzada i merescuda pau.
Quan tots aquells valors espirituals
es veuen tan superats pels altres mateMontse Ferrer
rials, ens haurem de demanar si tot
això de l'amor, la pau i la felicitat que
ens voten vendre, no són sinó una (*) Aquest article fou escrit abans de
mentida.
les festes de Nadal
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Tribuna Laboral

La pensión de orfandad

Francisca Rufiandis
Graduat Social

La pension de orfandad
viene íntimamente relacionada con la pensión de viudedad salvo que nos refiramos a una orfandad absoluta, es decir, que tanto el
padre como la madre fallezcan. Para cobrar la pensión
de orfandad no se considera
huérfano a todos, sino sólo
lo serán ante los ojos del
Estado, los menores de 18
años sean o no adoptivos,
además de los mayores incapacitados, y los hijos integrados en el núcleo familiar
por uno de los cónyuges
pertenecientes a otro matrimonio, se exigirán varias
condiciones a este último
supuesto, que el matrimonio
se hubiese celebrado con
una antelación de dos años
antes de la fecha del fallecimiento del causante. Que
los hijos integrados convivan con el causante y a sus
expensas y que no perciban
de la Seguridad Social ninguna otra pensión.
Al causante, esto es, al
difunto también se le imponen unos requisitos para que
pueda causar derecho a la
pensión en el caso que
muera debido a una enfer-

medad común, éstos serán
500 días de cotización dentro de los últimos 5 años
antes de su muerte y estar
en alta o asimilada en el
momento del fallecimiento.
Si el causante ha muerto por
accidente sea o no laboral o
por enfermedad profesional
estos 500 días no se los requerirán.
¿Qué cobraran los huérfanos? Se ha establecido un
porcentaje sobre la base reguladora del causante ya
que tenemos que tener en
cuenta que la viuda se lleva
de esta base el 45%, a cada
huérfano le tocará el 20%
teniendo presente que aunque existieran muchos huérfanos la cuantía de la pensiones (viudedad y orfandad) nunca podrán superar
el 100% de la base reguladora. Pero hay que decii,
que siempre se garantizará
una cuantía mínima, este
año pasado era de 13.320
pesetas, la de este año 93
todavía no se ha aprobado
pero nos imaginamos que se
incrementará un poco.
En el caso de que la
viuda posteriormente falleciera el 45% que venía percibiendo se repartirá entre
los huérfanos.
La pensión de orfandad al
igual que la de viudedad es
compatible con cualquier
renta de trabajo. Pero se extinguirá al cumplir los 18
años, salvo si se trata de un
incapacitado el cual conservará la pensión hasta que se
recupere, también si el huérfano contrae matrimonio
será motivo de extinción y
lógicamente cuanto éste fallezca.

Exposició de Fotografies

estudi losep
Tenc el gust de convidar-vos a
la próxima inauguració de
l'exposició de fotografies que
tindrà lloc el proper dia 10 de
Gener a les 19 h. a la sala
d'exposicions de «La Caixa»
Carrer Amargura, 10
de Manacor
Del 10 al 18 de Gener

Des deja un any la parró quia está oberta set hores al dia

L'Ajuntament subvenciona la
vigilància de l'Església dels Dolors

(M.A.LI).- L'Ajuntament de Manacor aprovà en una darrera comissió
de govern celebrada per aquest organisme subvencionar a la Parróquia Nostra Senyora dels Dolors
amb la quantitat de cinc centes mil
pessetes per tal de fer front a les
despeses de vigilància, electricitat,
neteja i altres conceptes ocasionades amb motiu de tenir oberta durant més hores l'Església als visitants. Aquesta Parròquia és una de

les més visitades pels turistes, principalment en temporada estiuenca i
als dies que es cel.lebra el mercat a
la plaga Ramon Llull. Per això des
de fa més o manco un any s'establí
l'horari de portes obertes durant set
hores al dia i que és de set i mitja
del matí fins a dotze i mitja del migdia i de cinc i quart del capvespre
fins a l'hora de començar la missa
de les set de l'horabaixa.

Pressupostades 500 mil pessetes per
adecentar el saló d'actes

(M.A.LI).- L'Ajuntament de Manacor destinará la quantitat de
512.900 pessetes per arreglar la
gran taca de humitat que des de fa
temps es pot apreciar a la paret
frontal del saló d'actes. Aquesta
«3
partida fou aprovada a la comissió
E
.1; de govern del passat dia 18 de clec!)
sembre, exposant-se la tasca de fo--

rrament de la paret frontal amb DM,
amb xapa de sipeli encadellat i envernissat. La sol.licitud d'adob, donada la mala imatge que donava
als que acostumen a assistir a qualqun deis actes que s'hi duen a
terme, fou demanada per un grup
de l'oposició.

Escola de Policia.- Una vegada que l'equip de govern hagi
elaborat el pressupost de 1993 i
es coneguin les partides que es
destinaran, en cada concepte a
les diferents delegacions, es farà
pública el nombre de places a la
qual tindran opció els deu aspirants a auxiliar de policies. De
moment l'Ajuntament ha subvencionat la matrícula d'aquestes
deu persones que han assistit al
curs impartit a l'Escola de Policia
de Palma amb un pressupost de
790 mil pessetes. Recordar que
al principi s'apuntaren uns cinquanta joves per passar les primeres proves físiques dels que
s'escolliren els deu millors per
anar a l'Acadèmia i tenir opció a
aquestes noves places. Per ara
es mantén que aquest cos será
incrementat en sis efectius més.
Segons Joan Miguel, delegat de
Policia de l'Ajuntament de Manacor la idea és poder tenir dos policies permanents, amb intercanvi de servei, a cada una de les
barriades i llevar la idea -encara
que sia cert- de que per trobar
un policia els ciutadants han d'acudir a Sa Bassa.
Campanya d'educació de
salut bucodental.- Els escolars
del terme municipal de Manacor
prendran part en una campanya
promoguda per la Conselleria de
Sanitat del Govern Balear coneguda per «Salud Bucodental».
L'esmentada Conselleria facilitará per al seu desenvolupament
el material d'educació per a la
salut i l'ajuda logística mitjançant
els seus metges i ATS titulats,
havent de subministrar l'Ajuntament el respectiu fluor, que es
recollirà després d'adquirir cent
cinquanta pessetes de cada
al.lot que s'adheresqui a aquesta
campanya d'educació.
Indemnització.- En una darrera comissió s'aprovà indemnitzar al Sr. José Borrueco Fernández amb la quantitat de 89.972
pessetes pels desperfectes ocasionats al seu vehicle amb motiu
de la col.lisió del seu turisme
amb una tapadora metàl.lica ubicada a la Via Roma a l'alçada de
l'avinguda Salvador Joan.

Va néixer l'horabaixa de cap d'any a la Clínica Rotger de Ciutat

Marta Oliva Solano, primera manacorina del 93
Els naixements d'infants no són amb la majoria
de casos motiu de notícia damunt els diaris i publicacions, sols ho són una minoria, alguns d'ells per
raons molt determinades (operacions complicadas, casos d'abandonament,etc); paró cada any,

alguns nins, sols els escollits pel destí són noticia
simplement pel fet d'haver nascut un dia i una
hora determinada, com és de suposar el primer dia
de l'any, dia 1 de gener a primeres hores.

Enguany el destí ha recaigut a
Manacor sobre la família Oliva Solano, la qual la seva mare esperava
a la petita dins el mes de desembre
del 92 però no es pensava mai ser
notícia per haver tingut a la primera
manacorina de l'any 1993.

Marta ha estat la primera
manacorina del nou any
El passat divendres, dia 1 de
gener, tots els mitjans de comunicació es feien ressó dels primers naixements a les Balears, els noms
dels petits dels seus pares, les circumstàncies que envoltaren el naixement i altres petits detalls.
Enguany també a Manacor ha
nascut una nina just entrant al nou
any, concretament després del migdia del dia de cap d'any, va neixer a
la Clínica Rotger de Ciutat na Marta
Oliva Solano.
Marta, filia de Margalida i José, i
germana de na Natalia, que té quatre anys, va arribar a aquest món
després d'un part sense cap tipus
de complicació i després de sols
unes hores d'haver partit la seva
mare des del seu domicili particular
situat a una travessia de l'avinguda
Portugal.

Les paraules d'alegria dels

seus pares
Sols quatre dies després del naixement de la petita Marta, visitam a
la família Oliva Solano en el seu domicili, on els seus pares i la seva
germana demostren la seva natural
alegria. Parlant algunes paraules
amb la seva mare, Margalida, ens
explica que fou un part sense problemes i que ni ella ni la nina varen
sofrir cap complicació, tant és així,
que el segon dia ja varen sortir de
la clínica Rotger per tornar a Manacor, on es troben perfectament amb

Na Natalia, de quatre anys, al costat de la seva germaneta, Marta, que ha estat la
primera manacorina nascuda dins l'any 1993.

companyia de la familia. Malgrat
això, na Marta es va retrassar en
l'hora de neixer quasi quinze dies,
cosa que per raons de la vida, haguessin fet que no fos la primera
manacorina de l'any.
Després d'una agradable conversa abandonam el domicili dels primers pares manacorins dels 93,
José i Margalida, als quals volem

donar la nostra més forta enhorabona i sobretot a na Natalia, la seva
germana de quatre anys, la qual
com és natural es troba molt contenta de la seva nova germana petita, na Marta Oliva Solano.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

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

Arjálists,.
s.a.

PALMA
C/. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59

La directiva que surt, convertida en gestora

L'Assemblea de s'Agrícola aprova la gestió
de l'equip d'Antoni Serrà
Redacció, A.T.- L'Assemblea general de socis de
s'Agrícola, aprovà la gestió duita a terme per l'equip que encapçala Antoni Serrà, que ha gestionat
l'Associació Cultural els darrers quatre anys. Al

mateix temps, demaná a la junta es convertís en
gestora fins que entri el nou president i el seu
equip.

A l'assemblea general de socis
de s'Agrícola, amb una assistència
aproximada d'unes cinquanta persones, es mostrà satisfacció per la
gestió duita a terme fins ara, al
temps que es Ilamentava que el
mateix equip no continuas un mandat més.
L'assemblea, celebrada el dilluns
passat al mateix local social de s'Agrícola, obria —al mateix temps que
servia per retre comptes dels darrers anys— el procés electoral. Un
procés que començava dilluns passat, obrint el plaç de presentació de
candidatures; aquest plaç finalitza
el pròxim dia 12 de gener i acabará
tot el procés amb les eleccions de
dia 24 del mateix mes, de les nou
del matí fins a la una del migdia.
Al marge de les paraules del President, Antoni Serrà, visiblement
nerviós i emocionat, alguns dels
responsables del seu equip donaren comptes de tot el que s'ha duit
a terme durant aquests quatre anys
de mandat, tant en lo econòmic
com en lo artístic i cultural. Una vegada donats els comptes, es presenta un balanç qué és positiu en
50.000 pessetes, això sí, comptant
dins el balanç el patrimoni artístic
de l'entitat, valorat pels experts en
5.600.000 pessetes, amb obres
d'artistes tan importants com els
manacorins Brunet, Riera Ferrari,
Riera Nadal, Duran, etc. i d'altres
de l'illa com són Xam, Cándido Ballester, Rus, etc. Un patrimoni que
s'ha d'afegir, necessàriament a les
moltes millores experimentades pel
local social durant aquests anys i
que, sens dubte, han revaloritzat
notablement el balanç de l'entitat.
La Junta que surt presenta la dimissió i acte seguit es demanà al
mateix grup que acceptás la gestió
durant el periode electoral, fins que

primer any de mandat d'Antoni
Serrá, es fitxa una cuota extraordinaria de 15.000 pessetes per poder
dur endavant les obres evitant l'excessiu endeutament; peró molts
dels socis, segons el president, han
fet cas omís a aquesta cuota i la
tenen, encara, pendent de pagament.
Els socil assistents mostraren el
seu agraïment a la junta cessant
amb aplaudiments al final de l'assemblea.

Antoni Serrà: no favoriré cap
candidatura
Acabat aquest acte, parlàrem
breument amb Antoni Serrà, el qual
ens digué qué es trobava, encara,
nerviós, però satisfet de com havia
anat tot, al temps que sentia la necessitat d'expressar el seu agraïment a tots els socis i de manera
especialíssima als seus companys
de junta. «Jo no n'hagués sortit
sense unes persones com el secretari, el tresorer i els altres companys de junta».

Antoni Serrà ha viscut quatre anys molt
positius al front de s'Agrícola

entri el nou president, que será previsiblement el mateix dia 25 de
gener, dia següent de les eleccions.
Un dels punts que suscita més
controversia fou el del vot delegat,
que queda anul.lat. A les eleccions
del 24 de gener s'haurà de votar
personalment o per correu, sempre
que sia amb un certificat del cap de
Correus o amb un acte notarial. I
una condició important que pot impedir bastants de vots: s'haurà
d'estar al corrent de les cuotes. El

Demanat en torn a les properes
eleccions, Serrá fou taxatiu: «Puc
assegurar que no donaré suport a
cap de les possibles candidatures-.
A la nostra pregunta sobre si s'estaven polititzant indegudament, afirma: «tot el món está polititzat i s'Agrícola no n'ha estat una excepció.
Jo som ben conscient que quan
vaig sortir elegit ja hi intervengué la
política i que UM va recolzar la
meya candidatura i el PP la de Pere
Matheu. I ho dic, perquè fou així,
encara que jo no m'aficás dins la
política».
Ara resta esperar la presentació
de candidatures i les eleccions de
dia 24 de gener.

Montserrat Galmés podria ser el «tercer home»

Pere Matheu i Joan Andreu, únics
candidats per ara
Redacció, A. Tugores.- Una vegada acabada
l'Assemblea de socis de s'Agrícola, tan sols dos
del possibles candidats que s'havien anat perfilant

fins aleshores manteniren la seva intenció de presentar-se a la presidència: Pere Matheu i Joan Andreu.

Pere Matheu repetirá candidatura

Joan Andreu confirma la seva
participació

Montserrat Galmés: de moment
no és candidat

Des de feia setmanes, i fins i tot
mesos, es parlava de distintes candidatures. A aquestes mateixes pagines ens havíem fet ressò d'algunes «possibilitats», però sembla,
ara mateix, que les possibilitats
s'han concretat tan sols en els dos
candidats Pere Matheu, que ja fou
aspirant a la presidència ara fa quatre anys i que perdé per un marge
escàs de vots amb Antoni Serrà i
Joan Andreu, membre significat
—el secretari— de la junta local del
Partit Popular a Manacor.
Jaume Barceló, que pareixia ser
el més segur aspirant dels tres,
acabada l'assemblea ens assegurava que no; que no feia comptes presentar-se. ¿Hi havia hagut alguna
cosa, durant l'assemblea, o poc
abans d'ella, que el fés desistir? És
molt possible.
El mateix dilluns, dia 4 de gener,
poques hores abans de l'assemblea
havia existit una reunió entre
Jaume Barceló, Montserrat Galmés,
Tomás Ordinas, Pedro Puigrós i
Tomeu Ferrer. La intenció era, en
un principi, fer una sola candidatura

entre Barceló i Galmés, que optas,
per dir-ho d'alguna manera, al vot
més Iliberal i nacionalista de l'Associació. Però la reunió acaba en fracás absolut. Tant és així que el mateix dilluns es donava per fet que el
metge Galmés no es presentaria i
Barceló anticipava la seva negativa.
¿Qué havia passat a la reunió? Segons el que hem pogut saber, unes
paraules un tant gruixades de
Tomeu Ferrer desagradaren els
seus interlocutors i les negociacions
es romperen des de l'inici.
La idea que intentaven propiciar
els elements pròxims als dos candidats futuribles era que Montserrat
Galmés anás de President i Jaume
Barceló de Vice-President, amb les
mans lliures per a poder organitzar
la part artística de s'Agrícola. A la
junta es proposaven homes afins a
una i altra persona, així com alguns
membres de la junta actual, com el
tresorer, Toni Oliver i el secretari
Jaume Melis. Però pareix ésser que
aquesta unió, que hagués duit la dimissió de Montserrat Galmés com a
president d'UM no será ja possible

si no canvien moltes coses de darrera hora.

Altres descartats
Un dels possibles aspirants a la
presidència, Gaspar Forteza Esteva, ens assegurava que no se presentaria. Es més, afegí: jo mai, a
cap moment, he dit que em presentaré i amb el C.D. Manacor en tenc
ben abastament. Gaspar Forteza,
per altra banda, comentava que li
semblava desproporcionada l'expectació que aixequen aquestes
eleccions quan la presidència de
s'Agrícola no significa gran cosa i,
sobretot, no significa cap trampolí
polític.
Bernadí Gelabert, que també fou
citat a l'hora de cercar candidats,
en tot moment nega sempre la seva
intenció de presentar-se. I el mateix, Gabriel Gibanel. Queda per
veure si encara hi haurà possibilitats de convèncer Monserrat Galmés o Jaume Barceló, del contrari ,
les eleccions seran cosa de dos. bi)

Miguel Riera Gomila guanyador absolut d'entre

52 presentats

ASOCLPICION CULTURAL

Concurs de betlems
de l'Associació de Vd:1 1s
del Convent
-

S'AGRICOLA

Convocatoria de elecciones a presidente
Normas y calendario electoral
A punto de finalizar el mandato del actual
Presidente, se convocan elecciones a la presidencia, bajo la siguiente normativa:
1 0 - Se podrán presentar a la misma, todos
los Socios Fundadores y Numerarios, que
estén al corriente de pagos a la entidad.
2° - La candidatura, podrá ser en solitario, o
acompañada de la relación de los componentes de la hipotética Junta Directiva.
3° - La candidatura, se presentará por escrito a la Junta Rectora, acompañada de fotocopia del D.N.I., en sobre cerrado, a partir de
las 000 horas de día 5, hasta las 2400 h. de
día 12 de Enero de 1993.
4° - El día 13 de Enero, se procederá a la
comprobación de las citadas candidaturas.
5° - El día 14 de Enero, se efectuará la proclamación oficial de las mismas, colocándose
en el tablón de anuncios del local social.
6° - Las elecciones tendrán lugar el día 24
de Enero de 1993, en el local social a partir
de las 1000 horas, hasta las 1300.
7° - No se admitirán votos delegados, pero
serán válidos los emitidos por Correo Certificado Urgente, antes de las 1300 horas de día
21 de Enero de 1993, siendo imprescindible
que los mismos, vayan compañados de las
correspondientes fotocopias del D.N.I.
8° - Una vez finalizada la elección, se efectuará el recuento de votos y se efectuará la
proclamación del nuevo presidente.
9° - No podrán emitir su voto, los socios
que no estén al corriente de pagos con la entidad.
Por la Asociación Cultural s'Agrícola
El Secretario

Fdo. JAIME MELIS ROIG
Manacor Diciembre de 1992

El guanyador del Betlem tradicional fou Pedro Riera Miguel.

M. Ferrer L'associació
de Veïns del Convent
varen convocar, en motiu
d'aquestes festes nadalenques, una nova edició
del concurs de betlems,
al qual hi varen prendre
part un total de 52 betlems.

El passat dia 23 i
també el dia 24, el jurat
qualificador del concurs,
elegit per la mateixa associació de veïns, va recórrer casa per casa tots
els betlems presentats a
concurs. Els guanyadors
d'aquesta edició són:

Primer premi: Miguel
Riera Gomila.
Premi al betlem tradicional: Pedro Riera Miguel.
Premi al betlem artístic:
Germans Rosso Febrer.

Premi al millor naixement: Catalina Alcover
Estelrich.
Els premis als guanyadors es varen donar el
passat diumenge, dia 3
de desembre pels membres de l'Associació de
Veïns del Convent.

Sucesos
El último se produjo el pasado dia 5 en la calle Bourdils de Porto Cristo

Registrados cuatro incendios en estas
fiestas navideñas
(M.A.Llodrá).- Cuatro incendios,
uno de ellos con daños materiales
de gran consideración, se han registrado en el transcurso de estas
fiestas navideñas; la mayoría de
ellos se han iniciado presuntamente, por algún defecto o despiste de
los calefactores y botellas de gasbutano. El primero de ellos se iniciaba sobre las nueve horas de la
noche del pasado dia 25 de diciembre, fiesta de Navidad, en la calle
Soliman número 20 de Porto Cristo.
Las consecuencias en este caso se
resumieron a escasos daños materiales. El dia 26 del mismo mes de
diciembre se dió aviso de un nuevo
incendio en la Avenida del Mar de
s'Illot, como ya informamos en la
pasada edición. En esta ocasión los
daños materiales fueron cuantiosos
pués quedó calzinado prácticamente todo el piso. Según algunos rumores que se han extendido una
vez producido el trágico suceso, el
cuerpo de bomberos tardó algo
más de una hora en desplazarse
hasta el lugar de los hechos, tuviendo posteriormente uno de sus camiones, que regresar a Manacor
para llenar el depósito, por lo que el
fuego se extendió con gran rapidez
no pudiendo ser sofocado hasta pasadas las dos de la tarde, una hora
y media más tarde de que empezaran a prender las llamas.

En la misma noche del dia 26, la
policia local de Manacor recibía
aviso de un nuevo incendio iniciado
desde la chimenea de un inmueble
ubicado en la calle Santo Domingo
número seis de Porto Cristo. Afortunadamente en esta ocasión una patrulla de la Policia Local se hallaba
cerca de la vivienda, por lo que pudieron sofocarlo.
Finalmente y ya el pasado dia 5
de enero, se incendió una estufa de
una vivienda ubicada en la calle
Bourdils número 14 de Porto Cristo.
Según ha informado la Policia, posiblemente le faltaba a la botella de
gas una pequeña anilla que provocó pérdida de gas. El propietario,
Pedro F.LI de 82 años de edad
cuando se dispuso a encender su
estufa observó una gran chispa que
prendió sobre el sofá. Inmediatamente dio aviso a la Policia, que se
encontraban cerca, sofocándolo de
inmediato con un extintor.

-

Calda fortuita de un ciclista
El pasado lunes, dia cuatro de
enero, se produjo una caida fortuita
de un ciclista que circulaba por la
Avenida de Joan Miró. El conductor
del citado medio de transporte és
conocido por M.S.R., de 82 años de
edad, fracturándose a raiz de este
accidente la cadera. El herido precisó del servicio de una ambulancia
para ser trasladado a Palma.
Por otra parte el mismo lunes se
produjo una accidente de circulación en el cruce de la calle Princesa
con General Barceló entre un turismo matrícula PM-5376-AL y un ciclomotor marca derby conducido
por A.G.G. de 22 años de edad.
Este último conductor resultó herido.

Conflictos familiares
La policia local de Manacor ha informado sobre dos conflictos familiares producidas en el transcurso
de las fiestas, de los que resultaron
varias personas heridas. El primero
de ellos se producia en la calle
Amor número 42 de Manacor y el
segundo entre un matrimonio que

111:1r. 1 c3i rente
-

reside en Calas de Mallorca. En
esta ocasión se produjeron también
lesionados y fueron conduciodos a
Comisaria para practicarles las pertinentes diligencias.

-

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

Noche Vieja
En el transcurso de la celebración de Noche Vieja y entrada al
año nuevo tan sólo produjeron algunas roturas en cristales de vehículos estacionados en Porto Cristo.

PARA SUSCRIPCIONES
¡I

I

/ISetmatiarí
550 328

Més de quatre cents cantaires
vinguts des de diferents indrets de
com a solistes o en grup, han
participat a la darrera edició del
concurs de Nadales que s'organitza anualment per aquestes festes a
l'Església del Carme de Porto Cristo. La recompensa del seu treball i
dedicació es feu pública el passat
divendres amb el lliurament de
premis, en un acte enmarcat per
l'inmillorable seguiment del públic i caracteritzat per l'emoció de
quants havien de presentar, de
nou, el villa ncet que el jurat considerà com a millor de cada categoria. Destacar també que a aquesta
edició ha estat l'any que s'ha enregistrat major participació, amb la
interpretació de 153 villancets,
vint i sis d'ells inèdits; s'han repartit un total de noranta set quilos de sospiros i cent quatre entitats públiques i privades han subvencionat el concurs. A cada concursant premiat se li entregá, a
més d'una quantitat en metálic i
trofeu, un exemplar del llibre «100
villancets de Porto Cristo» i una
cinta de concurs anteriors.

W Antònia Llodrá
Fotos: Antoni Blau

El Patronat del concurs de Villancets obsequie a l'autor del dibuix del banderí,
Tomeu Matamalas amb una placa.

La darrera convocatòria tingué lloc el passat divendres amb el lliurament de premis

Brillant cloenda del 2011 concurs de
Villancets de Porto Cristo
A les vuit i mitja de l'horabaixa
del passat divendres, dia 26 de desembre, començava a l'Església del
1 Carme de Porto Cristo la darrera
I convocatòria del concurs de Villan%cets, en un acte presentat pel jove
E
Miguel Alzamora i on tots els cantaires classificats, ja sia com a so;

listes o en grup, reberen la distinció
de la seva participació. També
foren homenajats altres persones
que sense la seva col.laboració no
hagués estat possible du a terme
aquesta edició com són, per exemple, l'autor del dibuix del banderí;
els responsables de la inmillorable

decoració de la parròquia i els que
setmana rera setmana han seguit el
concurs. Els solistes i grups que es
classificaren en primera posició presentaren de nou, el seu villancet,
precedit del fort aplaudiment del públic que omplí cada recó de l'Església. En definitiva, una acte elogiable

Matgi Bonet, primer classificat del
primer nivell B.

Encarna Valera s'empolla la medalla
d'or com a millar solista d'aquest
concurs i queda classificada en primer
lloc del segon nivell.

realitzat amb la finalitat de recompensar a tots aquells que han fet
possible el seguiment d'aquest concurs i que ha cumplit ja la seva vint i
una edició.

Els més de quatre
cents cantaries que
pujaren sobre
l'escenari interpretaren
un total de 153
villancets dels que 26
foren inèdits
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Francisca Pilar Febrer fou la
capdavantera del tercer nivell.

de la recompensa. Recompensa pel
públic que tingué l'oportunitat d'escoltar algunes de les millors veus
dels concursants premiats en anteriors convocatòries i que queden integrats dintre de la categoria especial i dels primers premis d'enguany
de cada nivell, la música premiada
dels villancets inèdits i la millor !letra. Recompensa pels membres del
jurat que a cada eliminatòria han
tingut la tasca ingrata d'eliminar i
joiosa de classificar als concursants
i pels decoradors, tècnics de Casa
Martí, membres del Patronat i molt
especialment, pel Sr.Joan Moratille
que per motius de salut no ha pogut
seguir totes les convocatòries'.
La sintonia del concurs donà inici
després d'agrair públicament la
tasca realitzada per tots els professors que amb paciència han ensenyat els villancets i que són: Francisco Ramis, Miguel Perelló, Pep Alba,
Rosa Carbonell, Josep Mateos,
entre altres.
Els primers cantadors en actuar
foren els que responen a la categoria especial formada per: Paula Su- 9.).
reda Acosta, Miguel Reinoso,
Marga Riera, Jaume Febrer, Gatita !,'2

Premis especials
Altres premis reconeguts dintre
d'aquest concurs i que entregá el
delegat de Porto Cristo, Antoni
Vives, foren al millor solista i grup
local de tots els nivells que rebé Na
Francisca Perez amb un premi de
vuit mil pessetes i el Grup de Nins i
Nines amb una recompensa de
25.000 pessetes. Per altra banda el
grup millor classificat de tots els nivells fou per «Amics de Manacor» i
la medalla d'or donada per la Parróquia Verge del Carme, a la solista
millor classificada de tots els nivells,
Encarna Valera.

Ferrer i un grup de Manacor. Seguidament es feu entrega d'una placa
a l'autor del dibuix del banderí,
Tomeu Matamalas i als realitzadors
de la decoració, Andreu Amer (pare
i fill).

Premis d'autors
La nadale «Cant del Regne» de
Josep Leoncio García, interpretat
en dos instruments, fou el guanyador del premi de música que entregá 7 SETMANARI i consistent amb
un trofeu i 40.000 pessetes. Els dos
classificats que li seguiren foren
Conrado Moyá amb la música
«Cançó de Nadal» i Pep Alba amb
el villancet titulat «Estam aquí». Cal
assenyalar que el Mestre Ramis ha
escrit més de 300 villancets per
aquest any, però que no han entrat
en concurs. Finalment rebé la distinció En Joan Josep Mateos per la
millor lletra.

Primer nivell

Miguel Català Barceló fou el guanyador
de la categoria de quart nivell.

El villancet popular, «El cant del
ocells» fou la primera interpretació
de la vetlada a l'apartat d'actuacions dels primers classificats a les
diferents categories, a càrrec de
Matgí Bonet, qui rebé la distinció de
mans de Jaume Darder; el segon i
tercer lloc fou per Patricia Vecina i
Mercedes Adrover, respectivament.

ce
grup Nins i Nines s'endugueren tal vegada el més efusiu aplaudiment dle públic present a Pacte de clausura foren obsequiats
amb 25.000 pessetes.

tercer lloc ho aconseguiren Na
Maria Angels Grimalt i Na Bárbara
Llull. En grups els tres primers classificats foren respectivament, Grup
Mixte de La Salle amb «Aires de
Festa» de Ramis, Nines de Sant
Francesc i Rossinyols de Felanitx.
Els premis foren entregats pel regidor, Tófol Pastor.

Amics de Manacor fou
el grup més ben
classificat de tots els
nivells i Encarna
Valera la millor solista,
pel que va rebre la
medalla d'or que otorga
la Parròquia Verge del
Carme
El villancet ' Aires de festa» interpretat pel grup Mixte de La Selle quedà classificat
en primer lloc del segon vnivell.
,

Tercer Nivel!
Els tres primers com a solistes de

la categoria de tercer nivel! foren
Francisca Pilar Febrer, Petra Bauçà
i Joana Gelabert 1 en grup, el primer
i el tercer lloc per dues agrupacions
de Felanitx i el segon per dotze
amigues de Manacor. Els guardons
foren entregats per Catalina Sureda, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manacor.

Quart Nivell

"Amics de Manacor» foren el millor grup de tots els nivells.

De grups foren els Cantaries de
Son Servera els que cantaren la
cançó «Tornem-hi, tornem-hi» de
Pep Alba al quedar en primera posició, davant els Ropits de Son Servera i Grup Mixte de Nins.

Segon Nivell
Encarna Valera fou la primera de
la categoria de solistes de segon nivell amb la cançó de Mestre Ramis,
«Vent de Tramuntana». El segon i

Quinze mil pessetes, un trofeu i
una planta donada per Floristeria
Mimosa fou el premi del villancet titulat «Nadal», guanyador del quart
nivell i que fou interpretat per Miguel Català. En grup s'emportà el
primer lloc el conjunt format per
«Amics de Manacor» i que cantaren
el villancet inèdit, «Un Nadal diferent».
Finalment i ja per donar cloenda
a aquesta edició de concurs de viIlancets que es celebra a l'Església
del Carme de Porto Cristo, un grup
de cantaires desitjaren les bones
festes cantant «Bon Nadal» del tz
Mestre Ramis.

Col-labcoració
Juan Moratille

Desesperante espera
Comercios, industrias, Bancos,
Estados hacen cada año un balance de actividades y resultados económicos de los doce meses transcurridos.
Que yo sepa, a Porto Cristo, por
ser mero barrio de Manacor, no le
tocó tener balance propio. Sin embargo, si a los porteños nos interesa medianamente la construcción
faraónica e incongruente de la
nueva «Plaza de Verduras» o el horrendo asfalto negro de Na
Camella, a los manacorenses (excepto a algunos durante uno o dos
meses) poco les afecta nuestra carencia de rotondas, redes de aguas,
puentes o escaleras.
Por ello, creo que nuestro balance no puede «diluirse» en un balance de Manacor como puede ocurrir
al de cualquier barrio del casco homogéneo de la ciudad.
Aquí, como cada invierno, todo
parece parado: calles y plazas sorprenden por su nitidez, pues se limpian cada día y no hay nadie para
ensuciarlas. La tan cacareada crisis, real para unos, de poco monta
para otros, pero diariamente magnificada por los medios de comunicación hace que la actividad se suspenda en espera de acontecimientos no siempre bien definidos. Y parece que en Porto Cristo, la actividad municipal también se ha suspendido: se terminó la acera de la
Costa d'En Blau --muro de la vergüenza» incluido- y la escalera de

Burdils, sin acabar locales e iluminación; se bacheó algunas calles, y
punto.
Ni rotondas, ni un metro de redes
de aguas limpias o usadas, ni puente alto, ni aparcamiento para autocares, ni escalera de «Los Dragones», ni Parque del Sol y la Luna, ni
nueva sede de la Tercera Edad, ni
siquiera el acabado del edificio municipal con sus anunciados servicios de Guardería, Biblioteca, Sala
de Conferencias, Sala de Exposiciones, etc.

Nada de nada: estamos muy
lejos de la pujanza y entusiasmo
que dio a nuestro pueblo el anterior
«Pacto de Progreso», hoy tan vilipendiado por lo fácil que es enseñarse con los perdedores y adular a
los que ganan, en virtud de la inconstancia e ingratitud del hombre.
Bien es verdad que el »Pacto de
Progreso» poco hizo en Porto Cristo en sus dos primeros años de gobierno, desquitándose en los dos
años finales, sin llegar, no obstante,
a darnos la autonomía que esperábamos.
Por consiguiente, y siguiendo la
lógica a que obliga la objetividad,
conviene que nuestra espera no resulte demasiado desesperante...
Pero, pase lo que pase, estos
vaivenes de interés e desinterés de
nuestros sucesivos Consistorios
son un aliciente más para seguir en
el empeño de la mayoría de los por-

teños en querer organizar por sí
mismos su vida de colectivo original
en su creación, su actividad y su
proyecto. Y ojalá pueda producirse
a través de reuniones amigables
entre Asociación y Ayuntamiento
como la que, el próximo día 11, van
a celebrar el Alcalde de Palma con
la Asociación de Establiments para
hablar de la independencia de este
«barrio palmesano» que, por razones similares a las nuestras, busca
su segregación.

GRUAS REUNIDAS

MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -

ASISTENCIA
MANACOR

84
84
84
TELEFONO MOVIL
908 63
FAX
84
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51

1:1:111:1111111111:: ,.

45
45
35
19
45

34
35
73
98
34

111:140.-.1:11

La gent es desplaçà fins a Porto Cristo des de diferents punts de l'illa

Gran aglomeració de joves en «Es Carreró»,
a les dues nits més celebrades de l'any
(M.A.LI).- Encara que no agafà
de sorpresa a ningú, es fa obligació
ressenyar la increible i espectacular
aglomeració de gent, principalment
de joves de quinze a trenta anys
que es desplaçaren fins a la sortida
de la població de Porto Cristo per
Cales de Mallorca i concretament
en el conegut -Carreró« a les dues
nits, tradicionalment, més celebrades de l'any: la Nit Bona i Nit Vella.
Des de fa temps els bars d'aquesta
zona són, el centre de la marxa
nocturna de tota la comarca i tal vegada de molts altres indrets de l'illa.
Les grans concentracions s'esdevenen, per aquesta temporada, als
dissabtes a vespre però no hi podia
mancar en aquestes festes tan assenyalades el bon ambient. Sense
entrar en el nombre de persones
que foren presents als dies esmentats, perquè és un afer gairebé impossible donat que eren milers els
joves que es desplaçaven d'un lloc
a l'altra, si podem dir que el temps,
o més ben dit el fred, no fou un impediment per sortir de marxa. Al 24
de desembre els marxaires sortiren
pràcticament a partir de la una de la
matinada prolongant, bona part dels
presents, la seva bauxa fins a les
set. Al dia de cap d'any la concentració comença a la plaga de l'Església, encara que aquest any foren

menys els que seguiren des de
aquí les campanes. Just entrar dins
l'any nou ja es començaren a observar l'arribada de grans grups
amb el propòsit de passar-se la vetlada, el millor possible, en un o di-

Segon Centre de
Salut de Manacor

Noves embarcacions
Equipament de la
guarderia municipal per la Creu Roja

(M.A.LI) L'Ajuntament de Manacor sol.licitarà a la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear la instal.lació al nucli de
Porto Cristo del segon Centre Bàsic
de Salut de Manacor. Aquesta petició fou aprovada en base a poder
atendre el servei d'urgència permanent a aquesta població, encara
que s'haurà d'esperar a que es modifiqui el Pla d'Ordenació Sanitaria,
revisió que s'ha prevista per a
1994.

(M.A.LI).- L'Ajuntament destinará
més d'un milió sis centes mil pessetes per equipar la guarderia municipal de Porto Cristo. Entre els materials necessaris que foren aprovats i
que es reflexen hi ha: cunes, l'ençols, mantes, cadires, taules, mobles per aules i cuida, miralls, electrodomèstics, etc. Així mateix s'ha
prevista la quantitat de 858.150
pessetes per a despeses d'imprevists, material inventariable i didàctic.

La Nit Bona i Vella el popular carreró de Porto Cristo presentava un ambient
increíble. Milers de joves es desplaçaren fins a la zona que actualment está més
de moda. (Foto: arxiu)

versos bars de «Es Carreró». Així
es pot confirmar que els joves de la
comarca segueixen preferint l'ambient dels bars al de les discoteques.

(M.A.LI).- El servei de la Creu
Roja ha adquirit de «Zodiac Española S.A.» dues noves embarcacions amb destí a Porto Cristo. Amb
aquesta compra es facilitará notablement la vigilancia i tasca que
duen a terme els membres de la
Creu Roja en temporada estiuenca
per tota la costa manacorina. El
pressupost, que ha sufragat l'Ajuntament de Manacor, puja a la quantitat de nou centes vint i una mil
pessetes.
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Sant Llorenç
Joan Fornés

El equipo de gobierno prometió que se llevaría a cabo el día 7 de este mes para tratar de las NN.SS.

Una vez más, aplazado el pleno ordinario
En rueda de prensa llevada a
cabo el pasado 17 de diciembre
—de la que informamos— el equipo
de gobierno de Sant Llorenç, informó del adelanto de las Normas
Subsidiarias que serían aprobadas
este primer jueves del año, por lo
que hemos podido comprobar lo
único que hay el día 7, es una comisión informativa para hablar con
los miembros de la oposición y discutir la posible aprobación de las
normas, ya que recordemos que el
equipo de gobierno Ilorencí está en
minoría, siendo esto un primer contacto con la oposición todo hace
preveer que la aprobación de di-

chas normas van para largo. Una
vez más el equipo de gobierno ha
actuado sin contar con la oposición,
cosa que ha hecho que se de marcha atrás y aceptar las diferentes
alegaciones de los grupos de la
oposición.
El grupo que más alegaciones
presentó en su día y las que han
merecido más atención de los técnicos del ayuntamiento han sido las
presentadas por el grupo nacionalista PSM, por su representante,
Antoni Sansó, en las que destacan
la oposición a un posible polígono
industrial en la zona costera, concretamente el del sector 3 —como

habíamos preveído—, que está situado vecinalmente con el safari de
Sa Coma y la depuradora. También
piden un plan especial de protección de «Sa Punta de n'Amer»,
puesto —según dicen ellos— no
pueden aceptar solamente no urbanizar, sino que hay que plantear
una alternativa ecológica y de futuro para esta zona y finalmente decir
que también destaca la que hace
referencia a proteger los restos arqueológicos, sino que hay edificaciones, casas de campo, piezas de
arquitectura, parajes, que tienen
que catalogarse y proteger.

ENTRE TODOS PODEMOS EVITARLO
CAMPAÑA EVANGELICA CONTRA LA DROGA
Organiza: IGLESIA EVANGELICA
DIAS 8, 9, 10 DE ENERO 1993
En IFEBAL (Polígono Levante - Palma)
COROS (invitados de distintas regiones de España:
ANTONIO Y ROCIO, BASILIO, CATALAN, JUAN DE SANTANDER,
LOLI DE CANARIAS, RAYO, SISQUETO, PANCHO Y RA1VIONA, FRASQUITO.

EVANGELISTAS (invitados de distintas regiones de España):
ANGEL RAMIREZ, BASILIO, LUIS BAZA
y la colaboración de todos los obreros de Baleares.

Horario de reuniones: 4'30 tarde (entrada libre)
Colaboran:
«GICIVE R.1nT BALEAR, AJ T_INTA1VI E i.rr El E PALMA
CONSELLERIA n'AccIc5 sc•cnkr,

Son Ser-vera
El proper dia 9 de gener a l'Església de Sant Baptiste

Interessant concert de Nadal de la coral de
Son Servera
(M.A.LI).- La coral de Son Servera que dirigeix Na Francisca Mas
actuará el proper dia nou de gener
a l'Església de Sant Baptiste, de
l'esmentada població, cumplint amb
el programa que cada any ofereixen
als aficionats a la música per les recents festes nadalenques.
El concert donará inici sobre les
vuit de l'horabaixa de dia 9 i constará de cançons relacionades amb
Nadal com: «Lo que diu una
cançó», «Stella splenders», «Per tu
jo cantaria», «Pregària a Taula»,
Plena Nit», «Jesús, joia meva»,
«Tríptic nadalenc», «Nadal», entre
altres peces molt interessants, donant un ambient agradable i de
gran popularitat dintre de les festes
de Nadal.

EXPOSICION

L'Església de Sant Baptiste será escenari de l'interessant concert que oferirà la
coral de Son Servera el proper dia 9 de gener.

MICHEL ENSEÑAT
"W.J
GALERIA DE ARTE
C/ Juan Segura, 8
Te1.554412 - Fax 843229
MANACOR (BALEARES)

TIENE EL HONOR DE INVITARLES A LA
INAUGURACION QUE TENDRA LUGAR (D.M.)
EL PROXIMO
JUEVES DIA 21 DE ENERO A LAS 19'30 H.

Els «Nins i nines» d'Estudi
Josep a La Caixa

El desafiament de Miguel
Ginard «Sarasate»

Nins i nines› és el títol de la curiosa mostra que presenta
el prestigiós i conegut fotògraf, Josep Fortesa.

L'escultor, Miguel Ginard “Sarasate», conegut a Manacor
per la seva darrera mostra realitzada a la Torre de Ses
Puntes, exposa a partir del 15 de genera Artà.

(M.A.LI). - Estudi Josep, una entitat comercial de
Manacor força coneguda per la profesionalitat extesa
en el món de la fotografia i que es troba emplaçada a
la céntrica plaga Weyler (El Palau), presenta el proper
diumenge, dia 10 de gener, una curiosa i simpática
mostra de fotografies a la sala d'exposicions de La
Caixa. Aquesta exposició podrá ser visitada, diariament, fins al dia 18 del mateix mes.
«Nins i nines" és el títol que l'autor, En Josep Fortesa, ha escollit per realitzar aquesta mostra a la nostra
ciutat, i del que són protagonistes infants de curta edat
la majoria d'ells, nascuts a Manacor.
Les expresions més reals d'aquests personatges tan
estimats, quedaran amb aquesta exposició enmarcades per tota la vida, inclús amb el pas del temps, com
a record inolvidable i instranferible. En definitiva, una
exposició molt interessant realitzada per un gran i reconegut fotògraf de Manacor.

(M.A.LI).- Emilio Miguel Ginard «Sarasate». Un desafiament a la matèria. Amb aquestes paraules titula el

,

crític d'art, J.Mascaró Pasarius, la presentació de l'exposició que inaugurará En Miguel Ginart a la Casa de
Cultura de Na Batlessa d'Artà al advertir -segons assenyala-, un artista de poderosa capacitat creativa.
‹ Sarasate» realitzà al mes de juny una exposició a
la Torre de Ses Puntes de Manacor i ara, a partir 20
hores del proper dia 15 de gener i fins al 24 a Artà.
La presentació de les escultures d'aquest artista correrá a cárreg de l'advocat, periodista i escriptor,
Josep Meliá. Les obres de l'escultor abrumen l'alta
qualitat com a Ilomenatge a Joan Ginard Ferrer, el seu
pare. Ambdós són artistes diferents amb estil propi
perto que han elegit el ferro i l'acer com a matéries
básiques per du a terme les seves obres. Cavall,
tauró, dona guitarra i Cleopatra són algunes de les
obres de «Sarasate».
,

Festes de Sant Antoni

EL REI ITERODES
Dissabte, dia 9 al Teatre Municipal
En dues sessions: a les 17 i a les 19 h.
Escolania del Sant Crist de Manacor

S'inaugura aquest dissabte a Sa Banca March

L'obra més recent de Toni Marcús
El pintor Toni Marcús inaugura
una nova exposició a Manacor,
concretament a la Sala d'Exposicions de Sa Banca March. Aquest
dissabte a partir de les set i mitja de
l'horabaixa tindrà lloc la inauguració
de la mateixa, a la qual els espectadors podran observar l'obra més recent de l'artista.

A Sa Banca March fins el dia
20 de gener
Les paraules escrites per Bernat
Nadal sobre la pintura de Marcús
poden ser la clau per entrar dins l'obra pictórica d'aquest artísta «es
tracta d'un intent de copsar la bellesa, d'un intent de mostrar a l'espectador una barreja entre la lectura
poética del món...»
Marcús ha realitzat exposicions
col.lectives i individuals des de l'any
1982 amb una mostra a la Galeria
Almudaina fins a les darreres de
l'any passat a la Galeria l'Auba i a

L'obra pictórica de l'artista, Toni Marcús es presenta a partir d'aquest dissabte a la
Sala d'exposicions de Sa Banca March.

la Fira de Lloret. A aquesta nova
exposició de Marcús a Manacor es
presenten distints temes, entre ells
alounes imates del Doble de Ma-

nacor, com és l'església dels Dolors
vista des del típic carrer d'Artà.
M. Ferrer.

«El tio Pep se'n va a
Muro» al Teatre Municipal

M.F.- Aquest divendres, a partir de les nou del
vespre, el Grup Llorencí de Comèdies posará en
escena l'obra de Sebastià Rubí i Mtre. Servera «El
tio Pep se'n va a Muro»
Aquest grup de Sant Llorenç, format per unes
quaranta persones, interpretará la comèdia que
tracta sobre la vida d'un batle de poble que per un
grapat de circumstàncies decideix abandonar el seu
poble. Es tracta d'una comèdia de caire popular
que arriba al poble pel seu encant i la seva part d'anécdota.

E

A
LUNA DE HIEL
Local de proyección:
Goya Cinema (Fin de semana).
De Roman Polansky,
con Peter Coyote, Emnanuelle Singer, Hugh
Grant y Kristin Scott.
D:106 minutos.
«Luna de hiel» comienza cuando un norteamericano en silla de ruedas,
cuyo nombre es «Oscar»,
aborda a un remilagro
joven inglés de nombre
Nigel y empieza a contarle la inquietante historia
de la gran pasión que le
ha destruido. El objeto de
la pasión de Oscar, era
su mujer Mimi y en una
serie de escenas retrospectivas comenzando por
la maravillosa exhuberancia del primer amor, seguimos a una pareja en el
transcurso de varias etapas de su relación: cortejo, descubrimiento mutuo,
experimentación sexual,
perversión, saciedad,
aburrimiento, indiferencia,
odio. Fuertemente impresionado e intrigados por
la historia de Oscar y
Mimi, Nigel y su esposa
Fiona se sienten extrañamente atraídos hacia esa
pareja enigmática y seductora, sin darse cuenta
de que son sencillamente
peones de un peligroso y,
en último lugar, mortal
juego sexual.
El conocido realizador
Roman Polansky («El
baile de los vampiros»,
«Macbeth», «Frenético»),
ha definido este film
como un extremado «trhiIler» de amor. La historia
de una gran pasión que
pasa por todas las concebidas, empezando por el
amor a primera vista. Con
el fin de combatir el comienzo del aburrimiento

sexual, la pareja se desliza hacia perversiones y
terminan odiándose mutuamente. Pero al mismo
tiempo, no pueden vivir el
uno sin el otro. Desde
luego Polansky ha logrado realizar una singular
película en base al libro
del mismo título escrito
por Pascual Bruckner.
Género: Thriller - Valoración Artística: 7 - Valoración Comercial: 6.
3 PEQUEÑOS NINJAS
Local de proyección:
Goya Cinema (Matinal 9
y 10 de Enero a las 1100
h.)
De Jhon Tutelitaub,
con Michael Treanor,
Max Elliot Slade, Chad
Power y Victor Wong.
Un poderoso traficante
de armas y su banda intentan secuestrar a tres
niños americanos, hijos
del policía que les tiene
declarada la guerra. Lo
que parece un juego de
niños se convierte en una
inesperada pesadilla.
Guiados por su abuelo
Mori, los niños son tres
jóvenes aprendices de
ninja y saben defenderse
solos.., y los tres juntos
son más peligrosos que
toda la banda de criminales.
Largometraje infantil,
cuya máxima pretensión
es divertir a los más pequeños espectadores.

Género: Comedia Infantil
- Valoración Artística: 6 Valoración Comercial: 6.
BELLE EPOQUE
Local de proyección:
Teatro Municipal (Fin de
semana).
De Fernando Trueba,
con Penélope Cruz, Miriam Diaz-Aroca, Gabino
Diego, Fernando Fernan

Gómez, Michell Galabru,
Amiadna Gil, Agustin
González, Ghus Lampreave, Jorge Sanz y Maribel Verdú.
España primavera de
1931: la monarquía toca
a su fin, y un rayo de esperanza comienza a despuntar en el horizonte,
aunque, sobre todo, lo
que hay es confusión y
desorden, y un chorro de
libertad filtrándose por
todos los huecos y a
punto de desbordar el
país.
Fernando, un joven desertor que recorre los
campos, conoce a Manolo, un viejo pintor sabio y
escéptico, retirado de la
pintura y del mundo que
le ofrece ayuda y cobijo.
Y, sobre todo, su amistad.
Pero llega el día en
que Fernando debe irse,
pues las cuatro hijas de
Manolo vienen de Madrid
a pasar unos días con su
padre. Cuando Fernando
ve descender de tren a
Clara, Violeta, Rocía y
Luz, no es que decida
volver a casa de Manolo,
si no que sus pies, le
conducen directamente a
ella.
«Belle epoque», es la
crónica y pintura de los
días que Fernando vivirá
en compañía de Manolo y
sus cuatro hijas. Días de
amor y amistad, de alegría y tristeza, de placer y
de dolor que serán los
mejores de su vida, serán
su «Belle epoque».

Género: Comedia - Valoración Artística: 7 - Valoración Comercial: 6.
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MUNICIPAL
DE MANACOR

A S'HORA DE SA VERITAT

Per Felip Barba

L'Ajuntament i
l'esport

Ara que ha acabat l'any 1992 parlaré un poc del que ha fet l'Ajuntament de Manacor per l'esport, esportistes, dirigents i per millorar les
installacions que pertanyen al consistori.

Per una part puc dir que s'han
construït els nous vestidors d'Es
Jordi des Recó, s'ha començat i
acabat el nou bar de Na Capellera,
per cert una obra ben feta i ben acabada, s'han millorat bastant les installacions del Poliesportiu, els
camps de futbol de Son Macià i
Calas també s'estan arreglant i s'ha
acabat la primera fase de les obres
de l'Hipòdrom. Crec per tant que
aquest any que acaba de finalitzar
ha estat exitós en quant a la millora
d'installacions i a la construcció de
vestidors, bars i altres coses que
la
eren de primera necessitat pels esportistes manacorins.
Tampoc s'ha d'oblidar que l'Ajuntament i en especial la Delegació
d'Esports que presideix Rafel Sureda, també ha donat les seves corresponents subvencions a les pedreres de futbol, bàsquet i altres esports, a més de subvencionar competicions d'esports minoritaris. El
que demostra que la inversió del
nostre consistori ha estat bastant
important i amb tot això encara hi ha
institucions que demanen més
coses que l'Ajuntament baix cap
concepte pot subvencionar. Però
sempre n'hi ha que volen més que
el que els pertany.

Per l'any 1993, les inversions de

l'Ajuntament són mínimes i es tractarà de retallar les subvencions i no
invertir en coses innecessàries, encara que amb tot això abans d'acabar aquest any tendran construit i
acabat el ja famós Poliesportiu M-4,
una installació desitjada per tots els
esportistes que practiquen l'esport a
pistes o pavellons coberts. Les
obres de I'M-4, ja estan adjudicades
i prest començarà a construir-se.

Una de les coses més importants
que ens ha donat el començament
d'aquest any, ha estat sense cap
mena de dubtes la contractació
d'una persona manacorina llicenciada per l'I.N.E.F., que s'encarregará
de treure un rendiment a les installacions actuals, millorar la qualitat
de les mateixes i potenciar al màxim
l'esport base del nostre poble, tant
en l'aspecte físic com tècnic. Aquesta persona és prou coneguda pels
esportistes manacorins, es tracta
d'Antoni Pascual, una persona que
sap quines són realment les necessitats dels nostres esportistes i el
que es necessita per formar-los.
Aquest fitxatge d'Antoni Pascual per
part de Rafel Sureda crec que ha
estat totalment encertada i que pot
donar a l'esportista manacorí, des
de l'esport escolar, la qualitat, projecció i ensenyament que li mancava, ja que Antoni Pascual és una
persona preparada i qualificada per
dur a terme projectes ambiciosos
que repercutiran favorablement l'es-
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport

El Badia i el Cardassar com a
bons germans es repartiren els
punts, d'aquesta manera s'Asturiano afronta aquesta setmana amb
més tranquillitat.

De totes maneres en aquests dos
partits següents els que han de
guanyar són els Ilorencins per així
donar la tranquillitat definitiva a Biel
«Figó».

En Xisco Riera va fallar un penalt i després el Porto Cristo va
esser golejat i d'aquesta manera en
Toni Pastor no va poder debutar
amb una victòria. L'Any nou no va
començar bé pels portenys.

•11.11M.

Tampoc va esser profitós pel Barracar, que va perdre per la mínima
al Port de Sóller. Aquesta vegada el
motiu va esser que les ‘ Biodramines» no feren efecte i els barracaners jugaren marejats.
,

Esperem que el partit d'ahir dels
representants de la nostra comarca
hagin estat positius, el que significaria un bon regal del Reis Màgics.
Cosa que necessita més d'un.

Han acabat les festes i pareix
que en pau i tranquillitat, si els Reis
són generosos regalaran èxits als
equips, serietat i saber estar a alguns directius. Així sia.

U Fútbol
Con su victoria sobre el Mallorca Atco. y la derrota en el Estadio Balear

El Manacor, Una de cal y otra de arena
La clara victoria del pasado domingo sobre el Mallorca Atco. por tres goles a cero, marcados por Femenías
(2) y Nofre, además de la derrota de anteayer en el Estadio Balear ante el Atco. Baleares, han puesto de manifiesto que el conjunto manacorense está atravesando
un bache importante en su juego y que ya no es aquel

Manacor, 3: Llodrá, Copoví, Cazorla, Valentín, Xavier, Tófol, Salas, Gomila,
Nof re, Montse (Tomeu, min.
76), y Femenías (Santa,
min. 81).
Mallorca Atco., O: Bernal, David, Más, Martí, Juanam, Linares (Gerardo min.
46), Capó, Dani, Verger, Rafita (Galindo, min. 46) y Fabián.
Árbitro: Sr. Quesada Segura. Regular. Enseñó cartulinas amarillas a los rojiblancos Montse y Nofre y a
Martí y Linares por el Mallorca Atoe. Vieron la roja directa el mallorquinista Más en
el minuto 43 y el rojiblanco
Copoví en el 61, por lo que
tuvieron que abandonar el
terreno de juego.
Goles: 1-0. min. 13; Femenías. 2-0, min. 72; Femenías. 3-0, min. 84; Nofre.
Partido de claro dominio
territorial del equipo manacorense que en todo momento llevó el peso del partido y superó en todos los
terrenos al filial mallorquinista que se veía incapaz de
superar el juego serio y sin
concesiones del equipo
local.
Este dominio se tradujo
tan solo en un gol en la primera mitad, pero en la renaudación, un Manacor más
acertado y con jugadas de
gran caridad conseguía encerrar al equipo bermellón
en su área y conseguir dos
nuevos goles, el segundo
?",> extraordinario por su ejecución de Femenías y el tercec
• ro y definitivo gracias al
▪QY oportunismo de Nofre. Decir
que el equipo palmesano

equipo que conseguía victorias importantes, ahora
sigue de líder, pero con tan solo dos puntos de ventaja
sobre su más inmediato seguidor la Peña Deportiva de
Santa Eulalia, lo que significa la irregularidad del equipo
rojiblanco en este final de la primera vuelta de este
Campeonato de Liga.

tan solo llegó en una ocasión con peligro sobre la
portería defendida por Toni
Llodrá y fue en las postrimerías del partido en un disparo de Dani que el cancerbero manacorense en gran intervención desvió a comer.
En definitiva clara victoria
del conjunto manacorense
que volvió a demostrar su
motivación y sus ganas ante
un rival a priori incómodo
como es el equipo de Martín
Munar.
EL MANACOR
DECEPCIONO EN EL
ESTADIO BALEAR

Atco. Baleares, 2: Horrach, Salas, Pulido, Sendino,
Moll, Reynés, Beltrán I, Nuviala, Tuti, Vicens (X Ferrer,
min. 80) y Beltrán II (Sergio,
min. 89).
Manacor, 1: Llodrá,
Tomeu (Casals, min. 46),
Cazorla, Matías, Xavier,
Santa, Salas, Tófol (Tudurí,
min. 46), Femenías. Nofre y
Montse.
Arbitro: Sr. Duarte Ramírez. Mal, se mostró en

todo momento y perjudicó
de manera ostensible al
equipo baleárico, en especial a la hora de enseñar tarjetas. Mostró cartulina amarilllas a Sendino, Moll, Reynés, Beltrán I, Nuviala y Beltrán II del Atco Baleares y a
Casals, Cazorla, Matías y
Montse (2) del Manacor,
éste vió la roja por acumulación en el minuto 82.
Goles: 1-0; min. 22: Tuti.
2-0; min. 44: Matías en propia puerta. 2-1; min. 50;
Nofre.

El Atco. Baleares se mostró superior al equipo de «Jimmy».
Partido de pena el que
disputó el conjunto rojiblanco en especial en la primera
parte, en donde se mostró
como un conjunto vulgar, sin
ideas y en donde fue superado totalmente por el equipo blanquiazul que pudo golear al equipo de Miguel
Jaume «Jimmy , que valdría más que demostraran
en el terreno de juego su
motivación y seriedad y se
dejaran de perder fuerzas
firmando comunicados que
al final tienen que demostrar
sobre el rectángulo de
juego, tanto jugadores como
técnicos, que parece que
han perdido las ideas en especial los dirigentes deportivos que no pueden o no
saben enderezar el rumbo
de su equipo, que en la primera parte dieron un triste
espectáculo y en ningún
momento demostraron ser
los actuales líderes.
,,

En la segunda mitad con
más corazón que ideas, los
manacorenses intentaron
enmendar errores, pero fue
el equipo local el que tuvo
las más claras ocasiones de

aumentar su ventaja, a
pesar de que en el minuto
50 Nofre consiguiera el
único gol para su equipo, ya
que un minuto después
Reynés estrelló un lanzamiento desde el punto de
penalti en el poste derecho
de la portería defendida por
Toni Llodrá y Tuti en ei minuto 81 y en dos claras ocasiones estrelló el esférico en
el larguero y en un poste, en
las dos últimas ocasiones
de gol que tuvo el equipo de
Paco Solera, que superó en
todos los terrenos a un decepcionante Manacor, que
tendrá que mejorar bastante
su esquema táctico y técnico si no quiere perder su liderato. Un Manacor que
dista mucho de ser el de
hace un mes y que sin problemas parece que no está
dando una a derechas en el
aspecto deportivo, que es
donde los técnicos y jugadores deben demostrar su auténtica valía y su entrega
hacia los colores que defienden.
Texto y foto: Felip Barba

Resumen de la jornada del Día de Reyes

Victorias del Cardassar y Porto Cristo y
derrota del Badía
Redacción.- Anteayer
jueves Festividad de los
Reyes Magos, se disputó la
décimo octava jornada del
Campeonato de Liga de Tercera División, penúltima de
esta primera vuelta, que repartió suertes diversas entre
los equipos de nuestra comarca.
El Porto Cristo, que jugó
una buena primera parte, en
la que materializó los cuatro
goles por mediación de
Nando, Soria, Vecina y
Nieto, consiguió una importante victoria sobre el colista
Son Roca, que en la segunda parte y por mediación de
Mayans de penalti consiguió
el gol del honor para su
equipo.
Este partido gue dirigido
por el menorquín Urbano
Lucena, que enseñó cartulinas amarillas a los porteños
Cesra y (2) a Muntaner, que
vio la roja.
Importante victoria del
Porto Cristo que le sirve
para subir algunos peldaños
en la tabla clasificatoria.
Con el Sr. Arbona Comellas como principal protagonista, el Cardassar que terminó el partido con nueve
jugadores por expulsión por
dos tarjetas amarillas de Sureda y Diego y a pesar de
mandar en el marcador por
dos goles a cero marcados
por Pascual y Servera, aún
pasó apuros para conseguir
su segunda victoria en «Es
Moleter», ya que Salas
marcó el gol del Constancia
y tuvo ocasiones para igualar la contienda. De todas
maneras esta victoria es de
gran importancia para los jugadores de Pedro González,
que necesitaban de la
misma para jugar con más
tranquilidad y confianza.
Además de Sureda y Diego,
vieron la cartulina amarilla
Galletero, Roig, y Gaspar
por parte del Cardassar y
Pericás v Ouetqlas por el

Constancia.
Por su parte el Badía de
Cala Millor encajó una abyultada derrota en Magalluf
ante un Playas de Calviá
que se muestra intratable en
los últimos partidos y que

dominó totalmente al con-

junto de Esteban Caldentey,
que solo en algunas fases
del partido pudo dar la cara
ante el conjunto de Tolo

Vich, que con dos goles de
Calatayud, Salinas, Hurtado
y Pericás, contrarrestaba y
superaba los dos del equipo

de Cala Millor, que fueron
conseguidos por: Nebot y
Alberto.
A pesar de esta derrota el
conjunto de Esteban Cal-

dentey sigue en la sexta posición de la tabla clasificatoria.
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Después de la victoria sobre el Mallorca Atco.

El Manacor debe terminar la primera
vuelta venciendo al Atco. Ciudadela
Aunque en otra página de esta edicilon de 7 Setmanari, damos completa información del partido que se jugó
el miércoles en el Estadio Balear, nos vamos a centrar
en este avant-match, en el partido que el conjunto rojiblanco va a disputar el próximo domingo frente al Atco.
Ciudadela, que será el último de esta primera vuelta de
la Liga 92-93, en la que el conjunto manacorense se ha

Cazorla, vuelve a contar
para el equipo titular

El rival del próximo domingo esel histórico Atoo. Ciu-

dadela, un equipo que después de muchas temporadas en la Regional Preferente menorquina ha retornado
a la Tercera División y que
cuenta con un experimentado técnico, Pedro Galdona,
y con un claro objetivo de
conseguir mantenerse y
después consolidarse en
esta Tercera División Balear.
El equipo de Ciudadela
empezó la competición liguera con buen pie, pero
poco a poco se ha ido difuminando y en la actualidad y
sin tener en cuenta el partido que debía disputar el
miércoles en su feudo frente
al Arenal, está en la décimo
séptima posición de la clasificación con trece puntos y
tres negativos, una situación

mostrado regular y que tan sólo las dos derrotas consecutivas han empañado algo la trayectoria de los rojiblancos, que no pudieron empezar mejor el Nuevo Año,
consiguiendo una clara y rotunda victoria sobre el Mallorca Atco., que les ratificó como líderes indiscutibles
de esta primera mitad de la competición liguera.

preocupante y que intentará
rectificar en su difícil visita a
Na Capellera, en donde va a
intentar sorprender al equipo
manacorense y llevarse
algún punto positivo.
EL MANACOR, A SEGUIR
SU BUENA RACHA

Después de su brillante

reacción del pasado domingo, el Manacor que parece
totalmente recuperado y
motivado, afronta este último envite de la primera
vuelta con la moral a tope y
con la única mentalización
de dar un buen espectáculo
y vencer con claridad al
equipo menorquín que sobre
el papel es un rival bastante
asequible para el potencial
del conjunto rojiblanco, que

6Zs son nuestras ofertas de la
"

"--

semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Manta GSI
Flat Tipo 16 V. ABS-Aire
Opel Corsa City (varios)
Opel Corsa Cty (varios)
Opel Caclett 4 p. 1.6
Ford Fiesta
Citro<lin Visa GTI
Citralin AX 1.4 5 p.
Flat Tipo DGT aire
Renault S-5 GT turbo
Renault S-5 GT turbo-

PM-AS - 700.000 pts.
PM-BB - 1.100.000 pts.
PM-AY - 480.000 pts.
PM-Z - con garantía
PM-AK - buen estado
PM-AT - garantizado
PM-AL - buen estado
PM-AP - Pocos kilómetros
PM-BC - Semi-nuevos
PM-AK - 550.000 pts.
PM-AS - Pocos kms.

Le esperamos

CORMOTOR S. A.
Ctra. Palma- Artá. Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Conces.na nos °fi, Jai,
111111

OPEL
Mejores por experiencia

iffly

querrá encarar la segunda y
definitiva vuelta de esta liga
consiguiendo vencer ante su
afición y demostrar que se
sigue en la línea trazada,
con mejor juego y con resultados claros.

El once inicial que oponga
el conjunto manacorense al
Atco. Ciudadela puede cambiar según lo que aconteció
el Día de Reyes en el Estadio Balear, así como la partidos de sanción que hayan
podido recaer sobre Copoví,
que vio la tarjeta roja directa
el pasado domingo. Por lo
demás no parece que haya
novedades importantes en
el equipo rojiblanco para
afrontar este encuentro con
un máximo de garantías de
éxito.
Resaltar que este encuentro se adelantará media hora
con respecto al horario habitual, por lo que dará inicio a
las cuatro de la tarde.
El colegiado designado
para dirigir este encuentro
entre el Manacor y el equipo
ciudadelano ha sido el Sr.
Ribot Riera, siendo las alineaciones probables las siguientes:
MANACOR: Llodrá,
Tomeu, Xavier, Valentín o
Matías, Cazorla, Tófol,
Salas, Gomila, Nofre, Tudurí
y Femenias.
ATCO. CIUDADELA: Gelabert, Medina, Nando, Cavaller, Hidalgo, Salord, Sergio, Llopis, Ponsetí, Agustí y
Bepis.
Felip Barba

Antonio Durán, 9
Teléfono 55 0111

EL CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
ORGANITZA CLASSES DE BALL
TANGO - VALS VIENES - FOXTROT - CHA, CHA, CHA - TANGO ARGENTINO
PASO DOBLE - FOX - ROCK - MAMBO - MERENGUE - SALSA - ETC...

LLOC: PARC MUNICIPAL -

2on Pis.

- Divend res 15- 1 -93 de les 20 hs. a les 2143 hs.
4'1 ' 1 nivel! - Dimecres 13- 1 -93 de les 2130 he. a les 23 hs.
2on nivell Dijous 14- 1 -93 de les 21 hs. a les 2230 hs.5 nivell - Disend res 15 - 1 -93 de les 2145 hs. a les 23 hs.
ler nivel!

Curs especial Tango Argentino en figures noves:
ter

nivel] - Dimarts 12 - 1 -

93 de les 20 hs. a les 2113 lis.

20 n

ell - Dimarts 12 - 1 -93 de les 2145 hs.

a les 23 hs.

Aquets dos cursos es realitzaran en el local de sa Cafeteria S'Hort.
Es prega puntualitat.

CADA DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 II. BALL PER A TOTS ELS SOCIS I SIMPATITZANTS.
INSCRIPCIONS: abans de les clases.
Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR.

Futbol
Se encuentra en una zona delicada de
lo clasificación

El Porto Cristo visita a un
recuperado Alayor

Restaurante

g1/41

Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO

A expensas del resultado
que se pundo dar el miércoles en el Municipal de «Ses
Comes», el Porto Cristo se
encuentra en una zona delicada de la tabla clasificatoria y tiene que reaccionar si
no quiere verse abocado a
los últimos lugares y tener
que jugar contra reloj en
busca de la permanencia en
la Tercera División. Los cuatro goles encajados el pasado domingo en Inca son
realmente preocupantes y
los porteños están necesitados de puntos, más conseguir alguno fuera de su
feudo para así borrarlo de
su lastre de negativos y no
dejar perder ninguno en su
feudo.
Pasado mañana domingo,
el Porto Cristo debe de viajar a la vecina isla de Menorca, en donde se va a enfrentar al Alayor. Un equipo
que con el cambio de técnico parece haber reaccionado favorablemente y por el
momento ha conseguido en
los últimos partidos resultados positivos que le han
permitido situarse en una
zona intermedia de la clasificación, pero aún tienen dos
negativos en su casillero,
por lo que será difícil de sorprender en su feudo de «Los
Pinos» en donde está muy
apoyado y animado por una
afición que se vuelca totalmente con el conjunto albinegro, que actualmente dirige Juan Millán.
En lo que respecta al
equipo porteño que actualmente está entrenado y dirigido por Toni Pastor, cabe
reseñar que necesita imperiosamente conseguir un resultado positivo fuera de su
feudo para salir del mal momento que atraviesa y volver a la regularidad y tranquilidad, para de cara al futuro planificar las cosas con

Nieto, ha retornado al once
titular.
menos nervios y menos presión.
Ha excepción de Lobato,
duda de Mateu que no
jugó en Inca por estar lesionado. No habra cambios
sustanciales en el conjunto
del Porto Cristo que se enfrente al Alayor, a no ser
que se hayan conseguido
las cesiones de algunos jugadores pedidos por Toni
Pastor, lo que haría cambiar
el equipo por parte del técnico manacorí.
Este encuentro dará inicio
a las cuatro de la tarde y
será dirgido por el Sr. Pascual Guillem.
Salvo novedades de última hora, las alineaciones
que presenten ambos conjuntos serán las siguientes:
ALAYOR: Moll, Vico,
José María, Orfila, Lluch,
Ramón, Franz, Carlos, Morales, Vicent e Ismael.
PORTO CRISTO: Lozano, Piña, Soria, López,
Nieto, Muntaner, X. Riera,
César, Fuster o Lobato, Navarrete y Nando.
Felip Barba

Los llorencins empezaron el 93 con buen pie

En el último partido de la primera vuelta

El Cardassar rinde visita al
colista Son Roca

El Badia recibe la visita del
Mallorca Atco.

El guardameta Seminario,
tuvo una notable actuación
ante el Badia

Ya predigimos que a los
discípulos de Pedro González, les van los derbys y
este último de la primera
vuelta ante el Cala Millor no
podía ser menos, sacando
un valioso empate a un gol
en la zona costera. El evento tuvo dos mitades bien diferenciadas en la primera el
Cardassar tuvo numerosas
oportunidades pero tan sólo
subió al simultaneo el tanto
de Pascual, tras una gran
jugada de Servera en el min.
23, y cuando parecía que
así terminaría el primer período, era Barceló que igualaba la contienda. En la segunda parte los hombres de
Esteban Caldentey salieron
a por todas, y a punto estuvieron de llevarse al gato al
agua si el centrocampista
Salvuri, no desperdicia una
pena máxima a falta de
cinco minutos del final.
Para este domingo a las
11 h. en el Campo de Son

Ximelis, el equipo «Granoter» rendirá visita al colista
del grupo el Son Roca.
El conjunto palmesano es
junto al Cardassar, los que
han conseguido menos victorias en lo que va de temporada, tan sólo tres cuentan en su haber. Y como
hemos dicho anteriormente
está situado en la vigésima
posición con once puntos y
siete negativos por b que
pondrá las cosas muy difíciles al equipo de «Es Moleter» ya que no querrá ver incrementada su cuenta de
negativos.
Por otra parte el Cardassar una vez restado un negativo en su cuenta, está situado en la quinceava posición con catorce puntos y
dos negativos.
Por lo que no puede dejar
pasar la ocasión para intentar borrarlos, teniendo en
cuenta siempre que gane al
equipo inquense del Constancia en su feudo este pasado miércoles en la festividad de los Reyes, para este
mañana dominical la escuadra Ilorencina podrá contar
con casi toda seguridad con
todos sus efectivos ya que
se habrán incorporado a la
plantilla tanto Ramón como
Loren de su permiso vacacional navideño, tan sólo es
duda el capitán Gaspar, que
tiene ligeras molestias en el
pie. Por lo que las alineaciones probables a tal evento,
dirigido por el Sr. Fernández Garcia sean:
SON ROCA: Miguel, Mallen, Suasi o J. Carlos, Mayans, Forneris, Jaime, Inarejos, Alfonso, Alvelo, Muntaner y Gil.
CARDASSAR: Seminario, Estelrich, Gaspar, Galletero, Roig, Servera, Morey,
Sancho, Pascual, Mellado y
Torreblanca.
J. F.

En el partido de la máxima rivalidad disputado el pasado domingo en el Municipal de Cala Millor, el Badia y
el Cardassar empataron a
un gol. El partido fue fiel reflejo de un partido de rivalidad, si bien las ocasiones
para ganar el partido las
tuvo el equipo de Esteban
Caldentey, aunque los de
Pedro González supieron
contrarrestar en todo momento a los jugadores locales. Por lo que el resultado
final de empate a un gol
puede considerarse como
justo.
El próximo domingo, el
conjunto de Cala Millor vuelve a tener un partido comprometidfo en su feudo, ya
que debe enfrentarse al
joven Mallorca Atco. un
equipo que en estos momentos parece atravesar un
bache de juego y no está
dando ni mucho menos la
medida de sus posibilidades
y ha dejado de ser momentaneamente el equipo que
conseguió victorias sorprendentes y abultadas, aunque
puede volver a su línea habitual en cualquier momento
y por consiguiente es un
rival a tener en cuenta.
Por su parte el equipo de
Esteba Caldentey que está
efectuando una más que
aceptable campaña, que
sigue estando en la zona
alta de la clasificación, necesita superar al filial mallorquinista para de esta manera consolidarse en la clasificación y terminar esta primera mitad de la liga entre
los mejores de esta Tercera
División Balear. Vencer al
equipo de Martín Munar podría ser un paso muy importante para los jugadores de
Esteban Caldentey.
No parece que se puedan
producir muchas novedades
en el equipo de Cala Millor,

El gol de Barceló dio el
empate a su equipo ante el
Cardassar.
esto siempre dependiendo
en parte de lo que pudo
acaecer anteayer en MagaIluf, en donde el Badia se
debía enfrentar al Playas de
Calviá. Por lo que es dificil
el predecir cual va a ser el
once inicial que oponga el
técnico manacorí al Mallorca
Atoo.
Este interesantísimo partido» va a ser dirigido por el
Sr. Caballero Alvarez y
será a las cuatro menos
cuarto la hora prevista para
el inicio del mismo.
Las posibles alineaciones
que presenten inicialmente
ambos conjuntos podrían
ser las siguientes:
BADIA: Servera, Rosselló, Brunet, Marcelino,
Colau, Bauzá, Salvuri, Gabi,
Andreu, Nebot y Barceló.

MALLORCA ATCO.: Bernat, David, Gerardo, Martí,
Juanam, Linares, Capó,
Jordi, Verger, Rafita y Fabián.

Felip Barba 'V

Li Futbol
Juguen amb el Manacor «8» Juvenil i el Manacor Cadet

Tófol, Ramírez i Copoví, titulars de la Selecció Balear Cadet
Tbfol, porter, que juga
amb el Manacor «B» Juvenil
que dirigeix i entrena Toni
Rigo, és el porter titular de
la Selecció Balear Cadet
que entrena Miguel Bestard i
que actualment disputa el
Campionat d'Espanya.
En Tófol Barceló, ha
jugat dos dels tres partits
que ha disputat la selecció
fins ara. El que el caracteritza és la seva seguretat baix
els pals.

Ramírez, defensor lliure,
juga amb el Manacor Cadet
que entrena Tiá Nadal,
equip que es manté líder imbatut del seu grup. En Ramírez, és titular indiscutible
de la Selecció i el capitá de
la mateixa. És un jugador
seriós, disciplinat, segur i
amb molta projecció.
Copoví, davanter, també
pertany a la plantilla del Manacor Cadet. És un jugador
que la passada temporada
va esser pre-seleccionat per
Miguel Bestard i que aquesta s'ha convertit amb titular

Tófol, Ramírez i Copoví, representen el futbol manacorí a la selecció cadet.

del combinat balear. És un
davanter amb molta movilitat, incisiu i molt lluitador.
Aquests tres jugadors re-

presenten el futbol base manacorí a aquesta Selecció
Balear Cadet 92-93, i estan
demostrant la seva vàlua i

categoria als partits que han
jugat fins aquests moments.
Text ¡fotos: Felip Barba

El Barracar que perdió por la mínima en el Port de Sóller

Se enfrenta este domingo en partido de
rivalidad al Escolar
Port de Sóller, 1: García,
Coll, Vidal, Ruiz, Sacares,
Alfredo, Rivera, Josean, Arbona, Barrera y Ros.
Barracar, O: Galmés, Estrany,
Frau
(Fernández),
Servera,
Miguel,
Rubio,
Mascará, Más, Morey y Sureda.
Dirgió el partido el Sr.
co García Fernández que tuvo
una irregular actuación, en
2 especial al señelar un penalg ti inexistente a favor del
17, equipo local que supuso el
gol de la victoria.

•_

.

Galmés, no pudo impedir
que su portería fuera batida

Este domingo y en partido
de la máxima rivalidad comarcal, el Barracar recibe la
visita del Escolar de Capdepera y antes de iniciarse el
partido el Campeón del
Mundo de Aprendices, Bartolome Llobet, hará el
saque de honor y la Junta
Directiva de la U.D. Barracar
le rendirá un merecido homenaje.
Por la mañana y a partir
de las diez y media, el Juvenil Barracar recibirá la visita
del Sóller.

Cantera del C.D. Manacor

El Manacorins, Campeones del «Torneig de
Nadal» J. Sallista
J. Sallista , 3 - Manacorins, 4: Bassa, Grimalt,
Munar, Puigrós, Gomila, Miguel, Riera, Gelabert, Parera, Di Bella y Fullana.
En un partido pletórico de
emoción por la incertidumbre en el marcador, el equipo del Manacorins que dirige Toni Galmés, se impuso
al J. Sallista consiguiendo
con ello el título del primer
«Torneig de Futbol-7 que
estaba organizado por el Juventud Sallista. Los goles
del equipo manacorí fueron
marcados por: Miguel (2),
Puigrós y Munar.
,,

Equipo de Els Manacorins que vencieron con brillantez en Inca.

Castillo).
INFANTILES

Olimpic, 5: Garcías, Grimalt, Gomila, Morey, Miguel,
Muñoz, Terrasa, García,
Pascual, Bosch y Sáez. (Porrás, Sansó, Massanet y

Sineu, 3.
Goles: Sáez (3), Pascual
y Massanet.
BENJAMINES C.I.M.

Amer,
Reyes,
Adrover,
David, Miguel Angel, Santa,
García, Pachón, Mondejar y
M. Amer. (Gallego, Mesquida, Llaneras, Muñoz y
Nieto).

Binissalem, 4.
Olímpic, 1: Alejandro, P

El Binissalem venció en

su devolución de visita en
Na Capellera, en un partido
que los locales notaron en
demasía las bajas de jugadores tan importantes como
Barragán, Albert y Marcel.
El gol del Olímpic lo materializó Muñoz.

Cuatro jugdores del Porto Cristo Benjamín seleccionados

D. del Salto, J. del Salto, Perelló y Alabarce,
a la Selección Balear del C.I.M.

Alabarce, Perelló y los hnos. del Salto, los seleccionados

El actual Seleccionador
del C.I.M. Paco Flexas, ha
seleccionado a cuatro jugadores del Porto Cisto Benjamín para la Selección de

Mallorca, que juntamente
con la de Menorca, Real
Madrid y Barcelona, van a
disputar el Torneo anual que
organiza el Consell Insular

de Mallorca, coincidiendo
con las fiestas de Pascua.
Los cuatro seleccionados
porteños son: Javi del
Salto, Danl del Salto, Ala-

barce y Perelló. Cuatro jugadores que destacan dentro del equipo que dirige
Guillermo Cerdá «Guti».

LI Futbol
Peñas de fútbol

GRUPO B

El Cardassar,
un equipo en alza

Cal rocerías Can Biel-Can Nof re, 1530 h. Sábado. Poliesportiu
S'Estel/Dur.Art - Cardassar, 1020 h. Domingo. A.P. Frau.
Bar Ciutat - Ramblas Mundisport, 1100 h. Domingo. Poliesportiu
Bar Las Tinajas - Casa Extremadura, 1530 h. Sábado.
Cala Millor.
C.C. Son maciá - Modas Juima-Porron, 1530 h. Sábado.
Son Macià

Los resultados de la pasada jornada fuera los siguientes:
GRUPO A

Descansa: Plantas Adrover.

Marm. Esgramar 2 - Calas Mallorca 3
Peña S.Servera 11 - Bar el Serrait 1
Garage Galletero 8 - P. Mallorca O
Arcs-Artá 1 - Drogueria Mas 3
Pub Can Mac 4 - Servera-Marga. 3
Descansa: Bar Es Tai

XI Torneo Fútbol de Empresas CIM

Bar Can Miquel/Es
Forat volvió a golear

GRUPO B
M. Juima-Porron 1 - Can Nof re 1
Cardassar 2 - Carr. Can Biel O
Plantas Adrover 11 - S'Estel Dur-Art 1
Casa Extremadura 4 - Bar Ciutat 1
Las Tinajas - Son Macià Suspendido
Descansa: Rambles-Mundi Sport.

Bar Can Miquel/Es Forat, 7.- David, T. Mira, Mestre, Alcover, Salas, Padilla, Taqueta, Tomás, J. Mira. Galmés y
Jaume. En la segunda parte: Riera 1, Riera II, Amer, J.S.
Amer y Estelrich.
Afic. Consell, O. Garcías, Pol, López, Fiol, Campins, Fiol
11, Ma rt ín, Salom, Pizá, Guasp y Coll. En la segunda mitad:
Salom y Colon.
Arbitro. Sr. Aguiló. Regular actuación. Enseñó tarjetas
amarillas a Galmés, Padilla y Estelrich todas para el equipo
-

GRUPO A

-

Peña Son Servera
Pub Can Mac
Garage Galletero
F. Servera-Margarita
Bar Es Tai
Drogueria Mas
Calas de Mallorca
Marmoles Esgramar
Arcs Artá

Peña Mallorca
Bar El Serralt

16
15
16
15
15
15
16
15
15
16
16

11
9
8
7
9
9
7
7
3
1
1

3
3
4
4
1
0
3
2
4
2
0

2
3
4
4
5
6
6
6
8
13
15

51
46
52
42
49
53
35
33
31
15
22

25
29
20
22
30
37
42
29
39
65

15
16
15
16
16
14
15
14
16
16
15

12
11
11
10
8
6
5
5
2
2
1

1
2
2
3
3
1
1
1
4
2
2

2
3
2
3
5
7
9
8
10
12
12

60
73
42
41
39
27
23
22
32
16
21

17
28
18
23
36
42
37
44
56
45
51

25
21
20
18
18
18
17
16
10
3

942

GRUPO B
Rambles-Mundisport
Plantas Adrover
Modas Juima-Porron
Cardassar
Can Nofre
C.C. Son Macià

Casa Extremadura
Bar Las Tinajas
S'Estel-Dur-art

Carrocerías Can Biel
Bar Ciutat

25
24
24
22
19
13
11
11
8
6
4

local, para el equipo visitante las mismas jugadas no merecieron tarjeta:
Goles. Minuto 30, 1-0. Penalty sobre Padilla que transformó Galmés.
Minuto 42, 2-0. Centro de Alcover que culmina Jaume.
Minuto 45, 3-0. Centro de T. Mira que remata espectacularmente Jaume.
Minuto 57, 4-0. J. Mira, recoge un balón en el area y bate
por bajo a Garcías.
Minuto 70, 5-0. Nuevamente J. Mira empalma un gran disparo desde fuera del area.
Minuto 80, 6-0. Centro muy pasado de Jaume que culmina Tomás.
Minuto 85, 7-0. Tomás establece el resultado definitivo.
Incidencias.- Nuevamente goleó el equipo manacorí en
esta ocasión frente al Aficionat de Consell que aguantó bien
los primeros 30 minutos, pero a raíz de inaugurar el marcador los Foradells ya no pudieron hacer nada ante la superioridad del equipo manacorí que fue dueño y señor del partido.
Este sábado se debe rendir visita al La Penya de Sa
Pobla equipo que parece bastante asequible para seguir ostentando la privilegiada 1' posición en la tabla clasificatoria.
El encuentro comenzará a las 1530 en el Polideportivo
Municipal de Sa Pobla.
-

JORNADA 18
CLASIFICACIÓN
GRUPO A

Bar El Serra -Calas de Mallorca, 1030 h. Domingo. Son
Macla
Peña Mallorca-Peña Son Servera, 1730 h. Sábado. Poliesportiu
Drogueria Mas-Bar Es Tai, 1530 h. Sábado. AP. Frau
Servera Margarita-Arcs Artá, 1530 h. Sábado. Son Ser

Bar Can Miquel/Es Forat
Rte. Tropical
Vet. Santa Ponga
Son Canals
Comercial Marí
Munper
CD Zarza

17
17
17
17
17
17
17

14
10
11
9
10
9
9

2
5
2
5
2
3
3

1
2
4
3
5
5
5

78
49
45
44
35
55
41

17
30
29
18
21
26
25

30
25
24
23
22
21
21

Penyes Voleibol

Bulla de Llevant comença l'any imbatut
L'equip Bulla de Llevant no ha perdut cap partit dels deu
que dur disputats, comença l'any 93 líder de la classificació.
Després del descans de dues jornades per alguns equips,
seguim la competició amb la jornada 12.
El dissabte dia 26, es tenia que jugar dos partits ajornants
a Porto Cristo, Mobles Vda. J. Parera contra Rte. Los Dragones i Imprenta Leo/Pub Aha contra Tejar Balear Vilafranca, no es jugaren perquè al Pabelló no tinguérem suministre
Eléctric i les condicions climatològiques no permetigueren
jugar a una pista al descubert.
El passat cap de setmana foren tres els partits ajornats
que es varen jugar:
Es Tai contra Exc. Esteva, l'equip local no tingué problemes per derrotar als llorencins per 3-0 un partit de poca
e moció.
El segon partit que va ser més igualat, guanyar el Moldures Llull/Café Hipica a l'equip de Mobles Vda. J. Parera, són
dos equips que si qualificassin els jugadors més o manco
estan bastant igualats, ja com saben en el voleibol un dels
dos equips ha de guanyar, l'empat no existeix. El Moldures
Llull/C. Hípica guanyar per 3-1 de sets.
A Vilafranca es tenia que jugar el partit de Tejar Balear Vilafranca contra Elite Son Servera, l'equip visitant a l'hora de
començar el partit solment foren cinc i l'encontre no es va
disputar i el guanyaren els locals per 3-0 (15-0, 15-0, 15-0).

h. Arbitra: Moldures Llull.
Institut M. Alcover: Descansa.
Resultats de la onceava jornada:
Moldures Llull/Café Hípic, 3 - Nautilus/Son Servera, 1
Club Voleibol Arta, 2 - Restaurant Los Dragones, 3
Excavaciones Hnos. Esteva, O - Bulla de Llevant, 3
Tejar Balear/Vilafranca, O - Mobles Vda. Juan Parera, 3
Elite - Son Servera, 1 - I.N.B. Mossèn Alcover, 3
Tejar Balear - Vilafranca, 1 - Moldures Llull/Café Hípic, 3
Optica Tugores, O - Pub Es Tai, 3
Pub Es Tai, 3 - Excavaciones Hnos. Esteva, O
Moldures Llull/Café Hípic, 3 - Mobles Vda. Juan Parera, 1
Tejar Balear/Vilafranca, 3 - Elite/Son Servera, O
CLASSIFICACIÓ
Bulla de Llevant 20 punts, Molduras Llull/Café Hípic 18,
Pub S'Oliba 17, Mobles Vda. Juan Parera 16, Pub Es Tai
15, Restaurant Los Dragones 15, Club Voleibol Arta 15, Excavaciones Hnos. Esteva 14, Tejar BalearNilafranca 13,
Nautilus/Son Servera 13, Club Juvenil Petra 12, Elite/Son
Servera 12, Optica Tugores 11, I.N.B. Mossèn Alcover 11,
Imprenta Leo/Pub Aha 8.
Simó

PRÒXIMA JORNADA
-Mobles Vda. J. Parera - Elite S. Servera a Na Camella a
les 1600 h. Arbitra: Institut.
-Bulla de Llevant - Optica Tugores a Na Camella a les 1600
h. Arbitra: Institut.
-C.J. Petra - C.V. Arta a Petra a les 1600 h. Arbitra: Vilafranca.
-Nautilus S. Servera - Imprenta Leo/Pub Aha a S. Servera a
les 1100 h. Arbitra: S'Oliba.
-Rte. Los Dragones - Exc. Hnos. Esteva a P. Cristo a les
1600 h. Arbitra: Es Tai.
-Es Tai - Moldures Llull/C. Hípica a P. Cristo a les 1715 h.
Arbitra: Exc. Esteva.
-Pub S'Oliba - Tejar Balear Vilafranca a P. Cristo a les 1845

CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1 D
(Plaça d'es Mercal) MANACOR
0

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

VCIIATC1
Venta y servicio

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA

HERMANOS NADAL S.A.
C1 Creuers, 30. Ma cor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02

Inmuebles, capitales y ventas, S.L.

Les ofrecemos el más alto interés
y la máxima rentabilidad a su dinero
desde un 12% hasta un 25% anual

VENGA A CONOCERNOS
C/ Alejandro Rosselló, 5-1° lzda.
07500 MANACOR
Tel. 84 33 01. Fax 84 38 02
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El Perlas derrota al Modas Jogging en 20 minutos
Veinte minutos resultaron suficientes para que el Perlas-senior derrotara por 18 puntos de diferencia a un
Modas Joggin apabullado por la rapidez del juego local.
Así pués, la labor de los chicos que entrena Tomeu Santandreu se vio reflejada en la segunda parte dado que

en el descanso perdían por el resultado de 26 a 28. En
contraataque se sumaron numerosos puntos que dieron
la segunda victoria de la temporada en su penúltima jornada. Por su parte el juvenil masculino salió severamente derrotado (102 a 32) en su visita al Sant Josep.

Redacción.• Tan sólo dos equipos
del Perlas participaron en la jornada del
pasado fin de semana al descansar, el
resto de los conjuntos, debido a las
fiestas navideñas. De los dos resultados el Perlas-senior vencía con claridad
a un Modas Jogging con tan sólo ocho
jugadores presentes y sin acierto, a excepción de Llabrés que se anotaba en
su cuenta particular 21 de los 46 puntos
conseguidos por su equipo. Por su
parte el juvenil masculino regresó con
una dura derrota al perder por 70 puntos de diferencia ante uno de los equipos favoritos de la categoria, el Sant
Josep. Por lo que se refiere a la próxima jornada, la mayoria de los equipos
vuelven a entrar ya en competición, habiéndose previsto un único partido a
disputar en Na Capellera y a cargo del
cadete masculino.

III DIVISIÓN AUTONÓMICA
PERLAS: 64 (26 y 38)
25 canastas en juego (3 triples) y 11/
16 tiros libres. 21 faltas personales. Sin

eliminados.
Reus (11), Sánchez (5), Muñoz (4),
Botellas G.(11), Jordà (16), Pascual
(10), Pastor Fiol (3), Pastor Galmés (2)
y Barceló (2)
MODAS JOGGING: 46(28 y 18)
15 canastas en juego (2 triples) y 14/
26 tiros libres. 20 faltas personales. Sin

eliminados.
Coll (1), Ferrer (7), García (13), Sastre (4) y Llabrés (21)

c.4

Arbitros: Ballesteros y Oliver.

va

Movimiento del marcador: m.5 (8? 4), m.10 (17-12), m.15 (23-22), m.20
(26-28), m.25 (36-32), m.30 (45-39),
ts. m.35 (53-41) y m.40 (64-46).

La directiva del Club Perlas Manacor reunió el pasado lunes a sus entrenadores y
delegados en una cena de compañerismo. Todos recibieron un regalo de Navidad.
Hasta los últimos minutos de la primera parte los jugadores que entrena
Tomeu Santandreu mantuvieron una ligera ventaja en el marcador a pesar de
que esta labor se viera entorpecida por
una serie de errores protagonizados en
el último minuto, con cinco jugadores
jóvenes en pista, y que provocaron enfrentarse a la segunda mitad del encuentro con una desventaja de dos
puntos. Desde el inicio de la segunda
parte los aficionados presentes observaron un juego diferente, más rápido y
seguro que iria precedido por numerosos contraataques materializados y con
una excelente labor de los pivots.
Tan sólo en algunas jugadas de
cinco contra cinco el Perlas hallaba dificultades para encestar e incluso adentrarse al interior de la zona, probando
en ocho ocasiones lanzamientos de
tres puntos de los que el base del Perlas, Montserrat Pascual, anotaba dos

de sus cinco intentos y uno de dos lanzamientos a cargo de Reus. Mateu
Riera y Sebastià Botellas, éste último
por lesión no jugaron este partido.

JUVENIL MASCULINO
SANT JOSEP: 102(52 y 50)
Pastor (6), Barceló (9), Oliver (12),
Pita (13), Fernández (22), Valdivielso
(16), Picallos (10), Oliva (2) y Moliner
(12).
PERLAS MANACOR: 32(20 y 12)
11 canastas en juego (2 triples) y 8/9
tiros libres. 17 personales. Eliminado
Fuster.
Veny (3), Pascual (8), Fuster (7),
Aguiar (3), Muñoz (2), Pascual (6) y
Egea (3)

Arbitros: Mercant y Pizá.

REUNIÓN ENTRENADORES
La directiva que preside Jordi Puigserver reunió el pasado lunes en una

cena de compañerismo a la totalidad de
entrenadores y delegados que se
hacen cargo de los nueve equipos del
Club Perlas Manacor para felicitarles en
motivo de las recientes fiestas navideñas. Asimismo les fue entregado un obsequio a cada uno de ellos en agradecimiento a su labor. En dicha reunión estaban presentes además del equipo
técnico varios directivos de esta entidad.

PRÓXIMA JORNADA
Para este fin de semana se ha pre-

visto la reanudación en la competición
del cadete masculino y juvenil femenino. El primero disputará su correspondiente partido en la pista de Na CapeIlera a partir de las siete de la tarde y el
segundo en Andratx a partir de las
1915 horas. Por su parte el Senior
Masculino visitará al último clasificado
de la tabla, el Rotlet Molinar en la última competición de la liga 92-93. Los
chicos de Tomeu Santandreu en este
partido que se iniciará sobre las doce
del mediodía del próximo domingo,
cuentan con numerosas posibilidades
de regresar con un resultado a su favor,
al ser el único equipo al que vencieron
en la primera mitad de esta liga, por lo
que podrian anotarse la cuarta de la
temporada.

Reus se anotó en su cuenta particular
11 puntos y seis rebotes, tres de ellos
ofensivos.

Movimiento del marcador:
m.5 (11-4), m.10 (26-4), m.15 (3610), m.20 (52-20), m.25 (60-24), m.30
(66-27), m.35 (84-29) y m.40 (102-32).

Resultado que deja prácticamente sin
comentario pués la gran diferencia, 70
puntos, confirman un absoluto dominio
local que estuvo acompañado por un
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pésimo juego del Perlas. Los manacorenses no han empezado con este partido el año bien aunque restan todavía
numerosos compromisos en los que
tendrá la obligación de vencer a sus rivales.

Este fin de
semana el primer
equipo del
Perlas disputará
su último
compromiso de
la liga 92-93 en la
pista del Molinar
CJ Puigmajor. 1 (Edificio Pul ma or) - SANTA PONSA

Li Hípica / Manacor
Mucho público y buenas marcas

La Diada de Reyes, un éxito
Buena asistencia de público registró el municipal de
Manacor en la Diada de
Reyes celebrada el pasado
miércoles donde pudieron
verse un total de 17 pruebas
algunas de ellas de gran calidad, así como registros
realmente buenos como el
logrado por Pacemaker
(1213), el de Lutine (1'21'2)
o el de Roleo (1203), el
mejor de la Diada.
En la sesión matinal hay
que destacar la completa
actuación del jockey Antonio
Riera puesto que conseguía
la victoria en cuatro ocasiones, concretamente con los
caballos S'Eretat, Sacre,
Pakistan y Punk de CourceIles, con quien registraba la
mejor velocidad de la mañana en 1204 seguido por
Ronsar du Loir (1'21'1) y
Tap Dance kid (1212),
combinación que restaría
desierta. La estelar fue una
exhibición de buen trote por
parte de Sammy du Rooy a
las riendas del joven B. Llobet seguido a cierta distancia por Romeo de Mingot y
Rich Nanon, en apretada llegada.
En la sesión de tarde y en
la especial para potros era
Tango Way, con J.A. Riera
quien se hacía con el triunfo
ante el favorito Tyworthy
Royal.
En nacionales de II categoría una buena carrera de
Pacemaker le llevaba a
ganar con suma comodidad
y con mucha diferencia
sobre el segundo clasificado
Jiel Mora al que siguieron
Nectria Royal y Margall F.
En la estelar para nacionales volvía a ser Lutine la
que superando los 75 metros de hándicap ganaba a
Nachito en una apretadísima llegada, registrando un
crono de 1212 y seguido
por Nachito, Lirico e Hivern.
En la preestelar Tretun
ganaba al sprint a Quietito y

en la estelar era Roleo quien
dominaba de principio a fin
la carrera y marcaba el
mejor crono de la Diada en
1'203 seguido muy de cerca
por Udino du Hamel, Ranitic
y Tivoli des Mauds.
Los resultados técnicos
de esta Diada fueron los siguientes:

1. Speedy Pelo
2. Romec Bird
3. Jivaro

Primera carrera

Quinta carrera

1. S'Eretat
2. Peleo B II
3. Salas CM

Novena carrera

Tercera carrera
1. Nil de Nit
2. Mirlo de Courcel
3. Petunia

1'252
1'255
1'255

Cuarta carrera

1320
1326
1330

1. Meravella
2. Rancho Andaluz
3. Prior Gal

1291
1291
1292

Sexta carrera

1265
1'27'7
1278

Séptima carrera

1256
1256
1259

1236
1242
1244

1. Tretun
2. Quietito
3. Pito de la Sauge

1217
1218
1219

Décima carrera
1. Roleo
2. Udino du Hamel
3. Ranitic

1203
1204
1205

EL SÁBADO, PRÓXIMA
REUNIÓN

Segunda carrera
1. Sunita
2. Skopas SR
3. Shelly BR

Tercera carrera
1. Petit d'Amour
2. Natalie
3. Marcus

Cuarta carrera
1. Sacre
2. Quedjaro
3. Saint Amour

1222
1223
1225

Quinta carrera
1. Pakistan
2. Volga de Tillaude
3. Mian Ros

1'22'9
1'230
1'23'3

Sexta carrera
1. Punk de Courcelles 1204
1211
2. Ronsard du Loir
1'212
3. Tap Dance kid

Séptima carrera
1217
1. Sammy du Rooy
2. Romeo de Mingot 1'220
3. Rich Nanon
1221

TARDE
Primera carrera
1. Santa
2. Sibarita
3. Rossella

1'26'7
1268
1267

Segunda carrera
1. Tango Way
2. Thiworthy Royal
3. Tifon Blai

1286
1263
1285

1. Pacemaker
2. Jiel Mora
3. Nectria Royal

1. Roi de Fiolaz
2. Rivale Blonde
3. Pechauriol

1213
1227
1229

1230
1232
1238

Aunque a la hora de redactar esta información no
estaba confeccionado el
avance de programación el
próximo sábado 10 de enero
se celebrará una reunión hípica en el hipódromo de Manacor sobre la distancia general de 2700 y carreras especiales para las diversas
categorías del planing.

Octava carrera
1. Lutine
2. Nachito
3. Lirico

1212
1221
1244

En la reunión de 2 de enero

Lutine y Sacre, destacados
Diez carreras ofrecía la reunión del 2 de enero en el
municipal de Manacor con buena asistencia de público
aunque con floja recaudación en ventanillas de apuestas
pese al fondo de 332.950 ptas. en apuesta trío, una carrera que fue ganada por Nectria Royal seguido por Preciosa y Joiell, combinación que no encontró acertante
quedando el trío desierto.
En el premio Nacionales Victoria de Lutine quien superaba los 75 metros de hándicap y superaba a „fiel Mora
sobre la misma línea de meta inviertiendo un promedio
kilométrico de 1221 mientras tras ellos entraban Nachito
y Landaburu.
En la estelar era Sacre quien mantenía una dura
pugna por la victoria con Linetto ganándole por la mínima, marcando ambos el crono de 1'213, mejor velocidad
de la reunión. Tras ellos entraban Unag y Ravi du Cadran.

Hípica

/

Son Pardo

Hooge (1 '19'5) lograba el mejor registro

Va Urania ganó la estelar
Programa con seis carreras para la tarde del 3 de
enero en Son Pardo donde
no se ofrecía ninguna carrera especial y se producían
importantes ausencias de
ejemplares nacionales e importados de categoría al
tener cita el miércoles en
Manacor donde se disputaba la Diada de Reyes.
El primer vencedor de la
tarde fue Ran TF en el premio Fomento donde lograba
un registro de 1263 sobre
la distancia general de la
reunión que era de 1700
mts., seguido por Shelly BR
y Romec Bird.
En la segunda ya se rodaba más rápido y era Sacha
MA la que registraba el buen
promedio de 1238 entrando
a mucha distancia del segundo clasificado Sprint du
Fort GS (1253).
La tercera estaba concertada para Damas y fue la
aprendiz Antonia Vich quien
a las riendas de Rameau du
Scion las que se imponía
con un crono de 1231. Tras
ella se colocaba E. Estel-

rich, con Quarter Penalan
(1234), M. Sebastià con E.
Pamela (1'25'8) y Caty Bordoy con P. Bird (1267).
A continuación y aprovechando muy bien los metros
de ventaja con que salía fue
Peleón quien se adjudicaba
el triunfo seguido por Lioso

y Lina F.
En la preestelar Sapriolo
hacía valer su condición de
favorito y se llevaba el premio rodando a 122, mientras por detrás se colocaban
Reste Fuve (1214), New
Day (1'22'5) y Rapallo
(1230).

Y ya para finalizar Va Urania, con Bartolomé Estelrich
se adjudicaba la estelar rodando a 121, mientras tras
él entraban Navy Frennegard (1202), Mountain Skiper (1'20'4) y Hooge (1'19'5)
que lograba de esta forma el
mejor registro de la tarde.

Al conseguir la victoria en la tercera prueba

Junita, vencedora del Premio Codorniu
El pasado 1 de enero se
celebraba la reunión que
tuvo que ser aplazada el 26
de diciembre y con el máximo atractivo en la tercera y
última prueba del Premio
Codorniu, donde la yegua
Junita tenía que colocarse
por lo menos en segunda
posición para asegurarse el
triunfo final de la prueba,
mientras Misi Mar y Leviatan
debían intentar la victoria.
Ya desde los primeros metros de carrera se puso en
cabeza Misi Mar si bien su

trote no era todo lo depurado que suele acostumbrar,
viéndose en ella dificultades
para mantener la posición y,
efectivamente, a falta de
unos metros para la llegada
sufría un desmonte por el
cual fue distanciada, dejando el campo libre para Junita que había realizado una
excelente carrera alzándose
vencedora de la carrera y
sumando cinco puntos para
la clasificación general que
la daba como vencedora del
Premio Codorniu. El tiempo

invertido por la vencedora
de 1205 y tras ella se colocaron Mutine (120), Nuongo
(1'21'9) y Leviatan (1227).
La carrera estelar fue ganada por Sultan de la Londe
tras el polémico distanciamiento de Lovely Music
cuando iba al frente del
grupo sin que nadie pudiera
apreciar acción irregular alguna. Tras el vencedor entraban Hooge, Robin du
Briou y Quietito y los tiempos invertidos por km. fue-

ron de 1196; 1201; 1202
y 1202 respectivamente.
Otros vencedores de esta
jornada fueron Rumba, Ritchy, Pacemaker, Siagrame
y Quint.

Final Cto. Mallorca Juvenil de Ajedrez

Trofeo Gestoría Es Gabió
Martín y Martínez, son los máximos favoritos
Sigue disputándose en el
club Ajedrez Manacor (Bar
Miguel) la final del Cto. de
Mallorca Juvenil de Ajedrez,
prueba que está deparando
partidas muy interesantes y
de alto nivel técnico. La
cuarta ronda sirvió para distanciar todavía más a los favoritos Martínez y Raúl Martín (ambos de Palma) y Pere
Mascará (St. Margarita),
quienes presumiblemente
ocuparan las tres plazas de
acceso a la final de Baleares, y lucharan entre ellos
por el título de campeón de
Mallorca. En esta ronda
Martín arrolló al manacorí
Sureda, mientras Martínez

hacia lo propio con Beatriz
Polo (Palma). Mascaró tuvo
una partida más comprometida frente a Navarrete
(Palma) aunque acabó ganando gracias a una fina sutileza táctica. Nuestro Miguel Angel Pons tuvo entre
las cuerdas a Xisco Mestre
(María) pero una imprecisión
en la valoración posicional
de un complicado final de
piezas mayores le privó de
la victoria, teniendo que
conformarse con las tablas.
Pons está realizando un
buen torneo y va muy bien
clasificado, aunque las tres
últimas partidas debe jugarlas frente a los tres líderes,

donde esperamos de alguna
sorpresa y se coloque en
una de las tres plazas clasificatorias para el Baleares.
Así va la clasificación: Martín y Alejandro Martínez 3 1/
2, Mascará 3, M.A. Pons 2
1/2, Navarrete, B. Polo y Sureda 1, Mestre 1/2.
Paralelamente se disputa
también el Escolar, prueba
en la que la lucha por el título es reñidísima, y no nos

atrevemos a pronosticar un
claro favorito. La última
ronda deparó los siguientes
resultados:
Las
partidas
Vich-García
y
AstorgaSimonet finalizaron en empate, Abadia venció a Perales, y A. Polo cazó en una

celada a Hervas.
Así va la clasificación:
Abadia, García y A. Polo 3,
Carlos Vich 2 1/2, Hervas y
Simonet 2, Astorga 1/2, y
nuestro representante comarcal el llorencí Perales
que sigue sin puntuar. Al llevar esta crónica a imprenta
se estaba desarrollando la
quinta ronda. La sexta será
el viernes, y la séptima y última el domingo a partir de
las 16 hrs. en el club ajedrez
Manacor (Bar Miguel), en la
que conoceremos al Campeón de Mallorca Juvenil, y
al Escolar, ambos ganadores del Trofeo de Gestaría
ES GABIÓ.

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.

MENU ESPECIAL 1.500 PTS.

ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café

Paella
Pescado
postre, vino, agua y café

POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.
lo Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café

También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad

López y Vergara de Palma se impusieron en el /II Cross Ciutat de Manacor

Antonia Mira, clasificada en segunda
posición de senior femenino
(M.A.LI).- La manacorina
y representante del Club La
Salle de Manacor, Antonia
Mira se clasificó en segundo
lugar de su categoria, senior
femenino, del III Cross Ciutat de Manacor que se celebró en la mañana del pasado domingo en los terrenos
de la Torre deis Enagistes.
Angel Vérgara y Felisa
López fueron los ganadores
de esta prueba puntuable
pra el IV Challenge de
campo a través del Consell
Insular de Mallorca.
La participación registrada
en esta carrera fue bastante
buena, principalmente en fe-

menino. Algunos atletas que
participaren en la carrera de
San Silvestre, de Inca, participaron el pasado domingo
en el cross de Manacor para
poder puntuar en la IV ChaIlenge.
La clasificación fue la siguiente:
Junior Femenino:
-Carolina
Saidi
(Palma);
Marta Marqués (Palma) y
Juana Cabanelles (Pollença)
Junior Masculino:
-Tolo Isern (Pollença), Juan
José Román (Palma) y
Pedro Pellicer (Palma)

LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES

Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
Plaga des Mercat, 21 A
07500 MANACOR

SALIDA ESPECIAL
MANACOR Y COMARCA

ESTAMBUL
Del 15 al 22 Febrero

INCLUMOS: Autocar Manacor-AeropuertoManacor, Avión Palma-Estambul-Palma, Estancia 7 noches en Hotel 4 estrellas en alojamiento y desayuno. Seguro de viaje, acompañante viajes Llevant. Bolsa de viaje.

Precio: 59.900 pts.
Plazas limitadas

VIATGES LLEVANT, GARANTIA DE UN BUEN VIAJE

Promesa Femenino:
-Soledad Mateos (Pollença),
Fátima Barceló (Pollença) y
Juana M Tomás (Pollença)

Promesa Masculino:
-Antonio Corró (Alcúdia),
Guillermo Bosch (Palma) y
Tolo Llinar (Palma()

Senior Femenino:
-Felisa López (Palma), Antonia Mira (La Salle Manacor)
y Josefina Hisado (Playa de
Palma)

Senior Masculino:
Vergara
(Palma),
-Angel
Juan Pablo Martines (Fidípides) y Vicente Obazón
(Palma)

Dardos

Hoy viernes se reanuda el
campeonato
Después del paréntesis
navideño, hoy viernes se
vuelve a poner otra vez en
marcha el Campeonato de
Dardos de Manacor y Comarca, que actualmente
está liderado por el Bar
Poker en la Primera División
y el S'Estel Atoo. en la Segunda.
Los partidos que se van a
disputar hoy viernes son los
siguientes:
PRIMERA DIVISION:
Olímpic - Roseta, A.T.
Nofre - Sa Mora, Poker S'Estel, S'Hort - C'an
Martí, Es Cau - C'an Nof re,
Condal - Recre/Delicies.
SEGUNDA DIVISION:
Ropits - Bar Nuevo, Es 8
Vents - Real Es Cau, C'an
Martí A.T. - S'Hort At.,
S'Estel Atc. - Poker Atc.,
Sa Mora Atc. - Bar Ciutat,
C.D. Baretta - Biblioteca
Muro.

CLASIFICACION INDIVIDUAL. Primera División:
Pedro Acuñas, 44 puntos,
Jaime Amer, 38, Pedro Puigrós, 37, José Martínez, 35,
Lorenzo Navarro, Manuel
López y Eduardo Martínez,
34, Angel Muñoz, J.C. Mélmez y Xisco Ballester, 31.
Segunda División: Rafael Jurado, 28 puntos, Juan
Mercant y Lucio Recaj, 26,
Antonio Madero, 24, Bonifacio López, 23, Bartolmé
Serra, Antonio Guzmán, Andrés Recaj, Juan Sánchez y
José Barrero, 22.
Se recuerda a todos
aquellos interesados en presentar su candidatura para
la presidencia del torneo de
Dardos, que el plazo de presentación de las mismas termina el próximo lunes día
11 de Enero a las nueve de
la noche.

Naixement

Noces d'argent

El passat dia 2 de gener el matrimoni format per Antoni Santandreu Fullana i Joana Maria Rosselló Galmés es va veure alegrat amb el naixement del seu primer fill, un nin al que se li posará el nom de Pere. Des
d'aquí volem donar l'enhorabona als seus pares, padrins i demés familiars per aquesta bona nova.

El passat diumenge, dia 27 de desembre el matrimoni format per Pere Suñer i Catalina Capó varen celebrar amb molta d'alegria els 25 anys de matrimoni.
En primer lloc es va realitzar una missa a l'església de
Crist Rei i seguidament familiars i amics es reuniren
per compartir aquesta celebració al restaurant Can
Tronca de Sant Joan.
Des de 7Setmanari volem fer arribar la nostra més
sincera enhorabona a Pere Suñer, President d'Aproscom i a la seva dona, Catalina. Moltes felicitats i molts
d'anys.

SERVICIOS OFICIALES

Bernardino Bordoy e hijos S.L.

TURBOS, DIESEL
Y ELECTRICIDAD

NUEVO SERVICIO
DE INYECTORES DE
MOTORES INYECCIÓN
CASOLINA

"Ir

Revisión de tacógrafos Kienzle

gig321V

DISTRIBUIDOR
para

Vía Palma, km. 49
Tels. 5516 97 - 55 26 66

BALEARES

07500 MANACOR

NECROLÓGIQUES

Del 31 de desembre al 7 de gener

Otilia Gómez

Antònia Gomila

Catalina Servera

Sánchez
Morí als 72 anys

Seguí
(a) Pipera
Morí als 75 anys

Morí als 90 anys

Sureda

Pompas Fúnebres de Manacor

Tel 84 47 84

VEHICULOS OCASION
MODELO
4-L
BX
850
CORRADO
6
127
18
COUPE
BX
GENESIS
TRAIL

MARCA
RENAULT
CITROEN
SEAT
VOLKSWAGEN
RENAULT
SEAT
RENAULT
SUBARU
CITROEN
YAMAHA 750
GILERA 500

MATRICULA
PM-AS
PM-AG
PM-C
PM-AZ
PM-G
PM-C
PM-U
PM-AX
PM-AN
PM-AG
PM-AS

Concesionario oficial:

Por lógica.

AUTOS TAULER
Paseo Ferrocarril, 81. Tel. 55 23 31. 07500 MANACOR

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

VENDES
Se vende piano antiguo en
muy buen estado. Tel: 55 15 39
(8-2)

Vendo bungalow. 2 dormitorios en Calas de Mallorca o
cambio por piso en Manocor.

Venc un torn CODIM de 140.
Tel: 555192(T8-12)

Se vende casa grande, zona
Baix des Cos. Tel. 55 32 37 (1112)

Venc tot es mobilicri d' una
fonda de robo. Tel. 55 26 35 (18-

Vendo 3er. piso en Manacor.
tres habitociones dobles, cocina amueblada con sala de
estar. totalmente reformado.

12)

Te1.554543(11-12)

Venc Honda NSR. Ben cuidada PM-AV. Tel. 55 21 45. Només

Venc R4 1 PM-BD y R-18 PM-W.
Bolt bon esta. Tel. 84 38 15 (1112)

Tel 833093(8-2)

Vendo fagot° de transportes y ccrnión. Precio muy interescrite.Tel: 555223(8-2)
Se vende: 10 ccrtas de cocktals plastificadas e flaescentes
por 11 000 ptas , más dos de
campad t che gratis: Careen,
Notalgia 2: doble CD Tel. 82 07
25(8-2)

vespres.(18-12)

Vendo piso en Podo Cristo
vista panorámica excelente,
modernizado Tel 82 02 61 -82
Se ven uno quarterada amb
coso per reformar entre Son
Corrió i Sant Uorenç. Tel. 55 22
62 (migdes)(18-12)

Es ven cofre de particulcr a
particular Fiat Uno SOS de l' criy
87 Mod bon estat Tel. 55 43 11

Vendo perro de caza Pointer .
25.XO pts. Tel. 55 59 96 (noches)

Se ven cosa planto bcixo a
Mcnaca, comí de Ses Tapareres, Tel. 822361(18-12)

(18-12)

(diesfeiners)(31-12)

80(31-12)

Se vende batería musical.
Tel 843810(31-12)
Venc Ford Festa 1600 diesel
PM-AX. 575.000 pts. Tel. 55 29 71
(Jaume, migda)(31-12)

Vendo ticket para mcdmo
(Suecia) por 15.000 pts. Tel. 58
6503(31-12)

Vendo Ycrnaho 7(1-80 PMAV más extras a buen precio.
Te1.83 2130(31-12)
Venc vespa color negre, 125.
6.000 km i en molt bon estat
Tel. 55 40 95 (vespres) Bon preu.
(31-12)

En Podo Cristo se vende terreno y piso apto para bar o pizzería zona es Carreró. Precio a
convenir. Tel. 84 46 01 (24-12)
Se vende casa céntrico en
Monoca. esquina, 2 pisasen I'
planta. necesitan algo de reforma. cochera, techo libre, sin
inquilinos. Precio interesantísimo. Tel. 55 35 01 Sr. Miguel (2412)

Es ven llenya SOIVOi a domicili
per encárrecs. Tel. 84 34 14 (a
pertir de les 15 h.)(24-I2)
Venc vídeo-consola GcrneBoy per 5 COO pts Ter 55 05 53
(24-12)

Vendo Ycrnaha 71? 80 PM-BJ
arao TCP en perfecto estado,
regalo cosco, 6 botellas de
aceite, 10 meses de seguro y
transposo Precio muy interesante Ter 554750(24-12)
Se vende piso en Palma o se
convia por uno en Manacor
Tel 844731(24-12)

ca

E

Se canvia o se vende casa
de campo por piso o cosa en
Mcnoccx. Tel. 844731(24-12)
Venc de particurcr a particular un pis a Podo Cristo, crnb
moltdesol. Tel. 820197(24-12)

Venc oda de depilar profess'anal. Tel. 84 36 67 - 55 19 59
(11-12)

0202(18-12)

Son Corrió - s' lot, terreno
edificable muy bien situado
con posibilidad de permuto o
posibilidad de pago. Tel. 56 94
20 (noches) (31 - 12)

Particular vende NIsson Patrol 6 cilindros Diesel gyis metcrizoclo extres PM-Al. Buen estado Precio a convenir. Tel. 75 40

jo. Tel. 843491(24-12)

ras.Te1.553237 (11-12)

Es ven Peugeot 205 PM-4545AX de 15.000 quilómetres. Tel.
551232(18-12)

Venc llantes i neurnátic Michelo MXV2. 100.000 pts. Tel. 56
8071(18-12)
Dsposcrn per vende upacament zona Boix des Cos.
(Finca cap de contó Bcrx des
Cos -Dos de Mág). ht 55 48 99
(vespies). Facilitas de pago ment, (t8 -12)
Venc moto Yarnaha TZR 80
Replica, en bon esta?. Tel. 55 33
97(18-12)

Se vende chalet en Sa Coma
(zona trcriarla) 220 m2 constrúdos 4 dormitoris, 2 barios,
aseo, cocina, comedor anuablodo. salón con chimenea.
comedor, garage, cciefacción central, jordán con escavoción pera piscina, babacoa. Tel. 8103 63 (18-12)
Se vende Ford Fiesta PM-BC
ar10 90, 47.000 km. impecable,
color blanco. Tel. 81 03 63 (1812)
Tenc per venas uno cobreño
en la barriada de So Torre. Tel.
55 22 28 (7 a9 vespres). Preu a

811130(4-12)

ALlota de 19 anys amb tftol
d' ouxilicr octninistratiu, mecanografío i nocions d' informática cerca feina. Tel. 55 39 15 de
les 13' 03 a les 14' 00 h. o vespres(24-12)

Es lloga pis a Podo Cristo
amoblcrt, sonso comunitat. Tel:
820202(4-12)

ALlota de 20 anys cerca
feina anb cotxe. Tel. 84 46 84
(18-12)

Se ciadla planta baja en
Podo Cristo, C/ Concepción.
Te1:5516213
1620-551311(27-11)

Se ofrece senara de medano edad coche propio, para
guardar persona mayor, o servicio de la casa Tel. 55 19 34

Alquilo piso C/ Príncipe. 4-3*.
3 dormitorios. Tel: 55 00 41 (2711)

(18-12)

Se alckila un bar 50 m. de
playa. Trabajo todo el ano. Tel:

Es ven R-5 Gt Turbo, 30.000
km. PM-AS. Bon estat, possibilitat pagar pozos. Tel. 84 38 10

Se darla piso en Colo Milla,
amueblado, muy bien situado.

(4-12)

Tel: 55 0296(27-11)

Vendo coche Viso 2 Especial
PM-V. 150.000 pts revisión pasoda. Tel : 55 2832 (4-12)

Alquilo local propio para almacen o garage, cabida 6o 7
coches en Avda. Fray Junípero
Serra, esquina Joan Ramón Jiménez. Tel. 821699(27-11)

Cerc feina relacionada crnb
la fotografia. interessats, telef ona d 55 22 78 (demancr per
miquel)(18-12)

Se ofrece seria° y chica de

Vendo piso en s Illot. delante
Hotel Colombo Precio a convenir Te1:552832 (4-12)
Vendo casa 0000 baja C/
Llus, rr OS' Illot. Precio a convenir. Tel: 55 2832

17 aras para hacer horas por
lascasos Te! 554133(18-12)

Cuidaría ninos en mi caso.
Tel. 56 1144(18-12)
Cuidara ninos en mi cosa.
Tel 844141(11-12)

OFERTES
TREBALL

Atención ¿quieren sciir solos
durcnte estas fiestas y no tienen

COMPRES

Cosa perficular cerca dona
per ter net 4 horas setmands
amb experiencia. Tel: 55 08 01
(8-2)

a ajen dejar sus hijos? Cuido
ninos durante las noches, sin límite de horario en su propia
cosa, confianza y eweriencia
con bebes, llame sin compromiso e informese. Tengo 21
anos. Tel: 55 3765 (4-12)

De perticular a paticulcr
compro vespa 75-125 en buen
estado. Precio o convenir. Tel.

Se necesita Sra para servicio
doméstico preferible con
coche. Llamar de 3 a 5 al tet 55

S' ofereix altota de 30 anys,
per guarda infcnts, vettodes
de dvendresi de dssabtes. Te-

754080(31-12)

Se busca estudo de dos habitaciones totalmente crnueblodo. Tel 55 39 50 (preguntar
por la Sr. Rosa o la encargada)

1359(8-2)

léfon: 844511 (4-12)

Es cerca una dona responsable amb experiencia per dissab t e 4 hores setmanals a uno
casa paticular. Tel. 55 08 01

Pinturas Sanchez. Rottioción,
limpieza a domicilio. persianas,
locdesy fincas. Tel. 82 23 61 y 82

(24-12)

(18-12)

Busco casa mallorquina en
Manacor y alrededores. Tel. 84
38 36 (preguntar por Vicente)

Se precisa choca de 18 a 35
anos de edad, que tenga conocimiento del alemán, para
trabajar en Restaurante de
Cala Mili«. Interesados llamar
ci Tel 81 07 24 desde los 13
horas hasta los 15 h. Preguntar
por el Stlaenzo(27-11)

(24-12)

LLOGUERS

convenir.(18- I 2)

Lloc ps céntnc o Macaca.
amoblcrt omb telèfon. Tel. 82 12
65(8-2)

Se vende primer piso céntrico
en Manacor. Sala comedor
grande. 3 dormitorios, patio interior, terraza. cocino amueblada y bctio completo. Tel 82

Alquilo piso en Manoca,
amueblado. Salvoda Juan.2.
Finca la Torre. Tel: 55 2832 (8-2)

1039 (tardes)(18-12)

Uoc casa de cop a familia
responsable per cap de semana.Te1.550531(11-12)

Alquilo casa en Son Corrió.

Se busca profesor para dar
clases perticulares de Físico y
Química y Matemóticas3 BUP
Interesados llamar preferentemente de 9 a 11 de la noche al
Tel :55 4206 (6-11)

07 25(4-12)

Se ofrece chica paro limpiar
casos TE' . 554227 (4-12)
Joyo de 26 csnys cerca feina
de qualsevol cosa. Tel: 56 70 34
(4-12)

Joven de 20 anos busca trabajo de cualquier tipo. Tel: 55
3724(27-11)
Cerc terno. Tenc 17 anys. Estucii 3er BUP, tenc comptabilitat i informática. M' ogrodaña
fer terno a oficina o tenda. Tel:

551579(27-11)

Tel 5694 20 Noches (31-12)

Se vende piso grande en
Podo Cristo zona • Es Riueh. con
5 dormitorios, cochera y gran
terreno útil para aparcamiento. Precio o convenir. Tel. 84 46

DEMANDES DIVERSOS

Alquilo parcela muy cerco
de Manacor apto paro recreo,
animales o almacenaje de
cualcpier tipo. Precio a conve-

TREBALL

01(18-12)

nir.Te1.5505 98(31-12)

Vendo ático en Cala Millor,
con 78 m. interiores y 56 en tenaza, único ático en la finca

Se alqula piso amueblado
en plazo Rcrnon Uull (Mercado) interesados llamar ci tel 55
49 63 (noches 10 horas) (24 - 12)

Realizamos trabajo de pintura e limpiezas, dbandería,electricidad, presupuesto gratis. Tel
82 07 25 - 82 23 61. de 9 a 12
mancnos. Reparaciones de
pe' rcida del color en marcos de
arte. (8-2)

myy independente. Tel 58 69
24 (mananosX 18- 12)

Vendo apartcrnento en
Cala Dar, 2 dormitorios, cocina,
balo y comedor con chimenea. 4.9C0.000 pts. Tel. 58 69 24
(maranas)(18- I 2)

Lloc pisa Cala Milla. lnf. 5528
09(24-12)

Se (Jadiaría Cafetería en
Manacor completamente
°aupada, nueva Tel 84 47 26
(noches)(18-12)

Super oferta Riju Scpermaathon 49 c.c. 28.000 pts. Tel. 82 20
37(11-12)
Se vende piso C/ Juan Llite-

Se cambiaría piso en Pto.
Cristo de particular a particular
por casa en Manoca. Tel. 82 01
97(11-12)

Kioto de 17 anysamb experiencia s" ofereix per guardar
nins. Tel. 55 02 02 (cridar els migdies)(8-2)
Oficici l• de la Construcció
s' ofereix a particulars. Tels. 56
7889-770899(31-12)

Se ofrece hombre con carnet de 1 para cualquier traba-

Se regalan Hamsters. Tel 84
30 83 (4-12)

Se leen las cartas en Vio Alemania,13(13-11)

Es donen dcrsses de compitobilitcrt. iriciociói ropas. Tel. 84 43
00 vespres(13-11)

Se dan clases de repaso de
EGB. Tel. 55 50 31(13-11)

Es donen classes perticulcrs
d" EGB i B/JP. També classes de
catará pe< ocults: coneixements básics i perfeccionament .Tel. 821557(13-11)
Cambiaría un pego de Telepaty por un Tnvial Pl/Slit Tel 84

3083(6-11)

55 19 96
55 01 22
82 11 00

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

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-Arta, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

— SERVICIO 24 HORAS —

ASISTENCIA

84
84
84
FAX
908 63
TEL. MOVIL
CTRA. PALMA - ARTÁ KM
MANACOR

Gruas Reunidas Manacor
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
Del. Cultura
Del. Urbanisme
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 ri° 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

N.
N.
N.

Telèfons
d'interés
41
65
44
42
56
23

11
65
94
02
68
93

37 94
02 10
43 50
09 50
32 00
085
00 80
00 48
00 44
091
16 50

45 34
45 35
35 73
19 98
51

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

45
36
29
56
39
05
41
24
43
47
09
91
91
91
91
91
90
70
00
00
00
21
01
59
07
41
27
34
35
18
09
00
32
09
01
10

34
16
64
80
30
70
11
91
72
84
31
00
11
02
04
03
03
02
00
80
03
54
19
11
25
59
16
01
17
88
83
14
72
83
50
90

Dia 8, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 9, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 10, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 11, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 12, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 13, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 14, llic. Llull, Na Camella
Dia 15, ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 16. llic. Mestre, Av. Mn. Alcover

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigilias de lerda
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rel
(només vigilies de festa), Son Cardó.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumengeis I Pestes
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negra, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardé.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.

11,30 Crlst Rel.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines (nomás diumenges)
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carné, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i feiners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent. Son Macià

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

GOYA
CINEMA
MANACOR

Be e

Lunas de Hiel
DEL 8 AL 11 DE ENERO

itCata

CINEMA CLUB

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

Farmàcies

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

20
Ambulàncies lnsulars
55 40 75- 20
Ambulàncies
55
Urgències
55
Ambulatori-consultes
55 59 50 - 55
Cita prévia
55
Centre d'Higiene
Centre d'anàlisis
84
biològiques S.A
55
Médica 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

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

CONSPIRACION DE MUJERES
DIMECRES 13- 2130

Epo

e

o

Dissabte dia 9 - 21'45 hs.
Diumenge dia 10 - 17, 1915, 2130 hs.
Dilluns dia 11 - 2130 hs.
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Gaspar Forteza V.

Crucigrama
1 2 3
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HORIZONTALES: 1)Siglas de Partido Andaluz. PLAZA DE
MANACOR (dos palabras). 2)Formarla con la voz sonidos agradables y armoniosos. Vocal en plural. 3)Rezar. Insecto díptero,
parecido a la mosca pero de mayor tamaño. 4)Abreviatura de
nota. Queridos. Nota musical. 5)Orangutan, mono. Parte externa
del aparato auditivo. 6)Matrícula de Tarragona. En plural, medida
de superficie inglesa. Cesta de pescadores. 7)En femenino, naturales de cierto país sudasiático. Siglas de cierto festival Iberoamericano. Símbolo químico del Uranio. 8)Mamífero rumiante de gran
tamaño. Símbolo de la Paz. 9)Los atan, los ligan. Suave, ligero.
10)En plural, tercera letra del abecedario. Osar, osario. Símbolo
químico del Ilinio. 11)A1 revés, a fi rmación. PLAZA DE MANACOR. 12)Cero. Dios griego del amor. Símbolo químico del
Argón. Mamífero rumiante del caucaso, ya extinguido.
VERTICALES: 1)PLAZA DE MANACOR. 2)Dividí, seccioné. Familiarmente, negación. 3)Nombre de la madre de la Virgen.
Que tienen hijos. Matrícula de España. 4)Delito contra la lealtad o
la fidelidad. Símbolo químico del Erbio. 5)Sociedad Anónima.
PLAZA DE MANACOR (dos palabras). Mamífero carnicero y
salvaje de la família de los cánidos. 6)Pueblo de Mallorca. Mujeres casadas. 7)Costados, alas. Tuesten. 8)Parte lateral derecha de
un barco. Terminación de los alcoholes. Delta, desembocadura de
un río. 9)Matrícula de Alicante. Las puso, las colocó. 10)PLAZA
DE MANACOR. Pronombre personal de segunda persona.
11)Síncopa de señoras. Arreglar, componer, prevenir. 12)Carta de
la baraja. Hijo de Isaac, hermano gemelo de Jacob. Artículo determinado. Símbolo químico del Oxígeno.
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Traslade las soluciones de las preguntas al tablero y obtendrá
un refrán.
1)Aro metálico que se ajusta a las ruedas.
2) Apuesto, apolíneo.
3) En plural, número.
4) Pongo al aire, oreo.
5) Bebidos, borrachos.
6) Hagas una de las comidas del dia.

1)
13 7

3

11

19 26 14 23 29 8

32 33 1

2)
5

3)
21 30 Z

-

4)
12 22 9

31 18

5)
271 176 15 27 35

-

6)
2

20 17 10 28
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EL RELLOTGE D'OR —contes atrevits—. LLORENÇ FEMENIAS
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SA MOSSEGADA
Ell nomia Joan i ella nomia Carme.
Na Carme feia de Guia de Turistes i prestava els serveis a una Empresa d'autocars fent excursions per
tot Mallorca mostrant als estrangers betzans i vermellosos, les nostres excellencies. Joan era cambrer a
una dicoteque, on el jovent --el nacional i el de fora— s'esbrava ballant i fent trui fins a la matinada.
Mai vaig saber si eren casats o si vivien agermanats. Tampoc fa el cas, si tenien o no tenien papers.
D'estona havien pres a lloguer un xalet de s'Illot. No tenien infants. El fet de no tenir-ne no sé si era
perquè no en volien o perquè feien embustes a l'hora de copular, malgrat tampoc sé si verament copulaven. El que sé, empero:), era que es queixaven perquè no coincidien a l'hora de dormir, perquè Carme
treballava durant el dia, i, Joan treballava de nit. El Ilit no refredava.
Aquest viure junts —per() totsols— va fer que per sentir-se una mica protegits contra els lladres, comprassin un ca per estar a cura de la casa. El ca nomia «Tom», un «doberman», especialment ensinistrat
per envestir quan fos hora, perquè la casa de Joan i Carme, durant l'hivem que els estiuejants no n'anaven a Manacor, romania desolada, i, els vespres, viure-hi, feia por, sobretot els dies de vent que la mar
feia feredat quan les ones rabuides, galopant, com cavalls orats, mufaven els roquissars i els esclafits resplandien, fent tremolar les mitjanades.
I, en «Tom» era una bona companyia, un bon guardià de la llar tot i que, només la seva presencia,
allunyava als insurrectes, es feia respectar i acovardava al més valent, dones davant el perill, s'encarava a
l'inoportú, arregussava el pel de l'esquena, i, reculant la pell dels llavis mostrava dues filerades de dents
blanques —blanquíssimes— sanes i apunxonades que on mossegava deixava l'empremta de les dents,
com un ripunt de celleter.
Amb «Tom» no s'hi podia anar de verbes.
«Tom» era un ca perillós.
I, vet aquí que mossegà a Na Cuana Lara i a la seva negoda, Angeleta Dalossa, filla de la seva germana Damiana, que per les vacances de Pasqua, havia anat a passar una setmana amb la tia.
Les mossegà quan venint de Manacor, en l'autocar, passaren per davant la casa de Joan i Carme, per no
parar esment a «Tom» que estava fermat, amb una cadena llarga, defensant el portal. A casa no hi havia
ni Carme ni Joan i «Tom» es sentia responsable, com bon guardià, que tothom respectás el dret de propietat. I, era necessari que fos així doncs estant la casa a un punt un poc desolat, qualsevol ¡ladre un poc
agosarat, amb una mica d'enginy, ben bé, sense el ca, hagués pogut pispar-lis quant hagués volgut.
En «Tom», gelós i valent com en Cocou, no deixava que ningú s'atracás a la casa de demes, ni que
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envadís ni un pam de terreny dels seus dominis, per això quan n'Angeleta Dalossa, la neboda de Na
Cuana Lara, s'hi apropà, inconscientment, jugant jugant, «Tom» que no valorava l'innocéncia de la nina,
sens fer cap lladruc, d'un Hongo traicioner, s'hi tira sobre, i, li pega una dentada al braç. La nina, pervoca
un crit esglaiós de paor —cosa institiva— i la tia, Na Cuana Lara, sense cap reflexió, deixant a terra els
senallons que portava, que li impedien les mans, grapa la nina per a decantar-la de l'abast perillós de
l'animal, girant-li l'esquena a «Tom», pena seguint dins el territori de la seva jurisdicció —que era tot el
llarg que li permetia la cadena a la que estava fermat— per segona vegada consecutiva el ca volgué demostrar la seva eficacia defensiva i alhora amb més constancia i furor, mossegà a Na Cuana Lara, al
popís de l'anca dretana, clavant-li, al temps que estirava, aquelles dues filerades de dents blanques, fent-li
una nafra amb desgarrament, més que un ripunt de celleter, amb aquelles dents que sabedor de la seva
bel-lor mostrava a tothom que s'hi apropava.
Pel fet, ambdues, tia i neboda, alhora se sentiren ferides per aquell animal gens sociable, i, dolorides,
cadascuna a lloc diferent, no avaluaren a primera vista el mal, sobretot Na Cuana Lara que per sebre,
certament, el qué, se tenia que arregussar la falda enmig del carrer i era compromés fer-ho i quasi impossible sense l'ajut d'un mirall. D'un primer cop, semblava que era n'Angeleta la més nefrada, perquè ploraya, seguit seguit, si bé aquella manifestació no era massa de fiar degut a qué els infants sempre són més
assustadissos que la gent gran. El fet comú, emperò, era que, una i altra, veien com les robes que portaven s'anaven empapant de sang, i, veient la necessitat de remei, apressaren el camí per arribar a ca seva.
El marit de Na Cuana Lara, després d'escoltar la narració dels fets i els Ilaments d'ambdues, amb el
cotxe, els porta a Portocristo, a ca les Monges.
A ca les monges, N'Angeleta els mostrà el braç. I, Na Cuana Lara, les hi mostra les anques.
Sor Margarita, la infermera, tractant-se del que es tractava, no volgué intervenir tot dient que s'havia de
cursar «un parte a la Guardia Civil», acompanyat d'un informe del Metge.
Anaren al Metge i N'Angeleta li va mostrar el braç; i Na Cuana Lara Ii va mostrar les anques.
Com havia dit Sor Margarita, la infermera, els posa, a ambdues la vacuna contra la rabia, i, les cura.,
sanitàriament, com cal, i donant-lis els corresponents punts de sutura que feien falta. Al final els hi va
estendre un parte facultatiu per anar a la Guardia Civil i els recomana una cura diaria a canee de qualsevol Metge o Infermera.
I, vet aquí que, si se trobaven a s'Illot, anaven a Portocristo i a Sor Margarita, N'Angeleta, Ii mostrava
el braç, i Na Cuana Lara, Li mostrava les anques.
Si s'encontraven a Manacor, anaven a l'Ambulatori i a l'infermer, N'Angeleta, u msotrava el braç, i Na
Cuana Lara, sa tia, li mostrava les anques.
Altres vegades, a Manacor, anaren a les Monges Franciscanes per a fer les cures, i n'Angeleta mostrava
el braç a la Monja i, sa tia, na Cuana Lara, Ii mostrava les anques.
I mentres N'Angeleta i Na Cauana Lara feien els talesos mostrant el braç i mostrant les anquestes als
Metges i Monges, començaren converses amistoses amb kan i Carme perquè pagassin les despeses de
Metge, Infermeres i medicament --endemés de la vergonya de mostrar el braç i les anques a tot arreu—
però Joan i Carme, excularen a «Tom», el ca, de l'estropici, tot dient que el ca estava dins els seus dominis i que si les mossegà fou perquè s'atracaren on no podien.
No havent avenença, es personaren al Jutjat i el dia assenyalat per a celebrar el corresponent judici, s'hi
presentaren ambdues, N'Angeleta i Na Cauana Lara, portant les factures i receptes dels medicaments emprats.
El Jutge els féu contar els fets i les escolta molt atentament, i per alió de comprovar si hi havia seqüeles de les ferides per a condemnar els amos del ca una indemnització, féu apropar fins just ran seu, a
n'Angeleta perquè Ii mostrás el braç, i una vegada vista la ferida de N'Angeleta donava per acabat el
Judici.
Però Na Cauana Lara, trobant que li havia d'ensenyar al Jutge la seva, la tingué que capturar perquè
tota decidida, anava cap a ell, amb la falda mig arregussada.
A l'hora de la veritat, Na Cuana Lara, una vegada més estava disposada a mostrar les anques fins i tot
al Jutge.
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1111per4Centro
OFERTAS DEL 7 AL 29 DE ENERO 'O
ALIMENTACIÓN
129.69.259.239.89.196.168.-

Café Bonka molido superior 250 grs
Leche Unagrás brik L.
Leche condensada La Lechera 740 grs.
Colacao 500 grs
Chocolate Torras Leche 150 grs.
Bollycao Panrico 4 u
Pan Sandwich Panrico 600 grs
Galletas Darvida Gullon 1'2 gr.
+ leche brick regalo
Patatas Matutano 200 grs.
Atún Unagrás Ro-100 Pack 3 u
Tomate triturado Taboada 1/2
Rovellones trozos Ferrer 500 grs.
Alubidas Luengo Kg
Lentejas castellana Luengo kg
Garbanzos Mexicanos Luengo kg.
Pasta sopa huevo El Pavo 250 grs
Arroz extra Nomen kg
Dog Chow Purina 4 kgs

315.135.169.39.155.198.175.235.79.139
995

CREMERIA
Yogur Chamburcy pack 8-u
Yogur Chamburdy natural azucar pack 8-u

1499.595.990.-

CONGELADOS
Calamar romana Fribesa kg
Buñuelo Bacalao Frinca 400 grs
Ensaladilla Bonduelle kg

Crema dental Signal familiar
Gel de bario S-3 900 grs.
Champú Nelia L
Crema suavizante Vera L.
Vajillas Coral L.
Cif cristales + recambio
Escoba Festival-1 La Iberica
Suavizante Flor 2 L
Detergente Micolor 2'5 kg., activo 1'4 kg.

395.176.165.-

155.247.153.228.69.221.168.169.599.-

BAZAR
Plancha Moulinex Jet 3300
Plancha Moulinex Superjet
Secador Ufesa Golf 1.100
Cinta Video Scotch E-180
Lavadora Edesa L-450
Frigorífico Philips- Whirlpool ARB-635

183.183.-

CIIARCUTERIA
Jamón Serrano slh El Pozo 1 kg
Paleta cocida Remier Casademont 1 kg
Queso Mahonés 1 kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA

4.840.3.640.1.999.640.34.770.48.635.-

TEXTIL
Pijama niño
Pijama niña
Pijama caballero
Pijama señora
Batín señora
Batín caballero
Camisa caballero
Pantalón caballero
Jgo. 3 toallas Kamsas

1.295.1.295.1.995.1.995.1.995.1.995.2.500.2.500.995.-

La Revelación.
NUEVA G-A1VLA

Escort / Oricm

'93

Estás a punto de descubrir una personalidad
única. Un estilo totalmente
diferente. El nuevo Escort
I Orion es una gran innovación en diseño, tecnología y seguridad. Su nuevo
capó con parrilla integrada
y su nuevo portón trasero,
de formas más redondeadas y con mayores ópticas,
cambian absolutamente su
imagen. Sus nuevos motores 16 válvulas en toda la
gama (90, 105, 130 y 150
CV), consiguen un rendimiento y flexibilidad excepcionales.
Su nuevo concepto de la seguridad pasiva con mayor
absorción de energía por el
reforzamiento general del
chasis, barras de protección laterales y volante
anti-impacto. Y un sorprendente nivel de seguridad activa gracias al sistema de frenos ABS y a la
tracción 4x4.
Hay muchas cosas en él
que van a asombrarte. Ven
a conocerlo. Es la gran revelación de este año.

ESCORT / ORION 93 desde 1.595.000 ptas.
Precio final matriculado, promoción incluida
INFÓRMATE EN:

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

