ifetmanarl
rLlevant Núm. 323 - 29 gener 1993

-

Preu: 125 Ptes.

Ole
nv

Urbanisme vol aprovar-lo definitivament durant aquest mandat

Ha quedat suspès
Pacte de Reconeixement
de Mèrits d'avui vespre

HA MORT
JOSEP MaLLOMPART
El 22 de desembre rebé
un homenatge a Manacor

El PGOU SEGUEIX ENDAVANT

Dins el mes de març es presentará l'aprovació inicial
Poques possibilitats de que se declari zona no-urbanitzable

El poeta i patriarca de les Iletres catalanes Josep Maria
Llompart deixà d'existir ahir
dijous a Son Dureta, víctima
d'una malaltia coronària. Amb
ell es perd un gran escriptor,
perol) sobretot un lluitador infatigable per a la causa de la
cultura i la identitat pròpies.
La seva mort ve a ampliar, encara mes, el buit produït per
homes igualment emblemàtics
com F. de Borja Moll i el manacorí Jaume Vidal Alcover.

CALA PETITA
Els propietaris no pretenen edificar la zona próxima a la Cala
En un futur pròxim es debatí?: un nom más representatiu

TOT EL CENTRE DE MANACOR S'INTEGRA
DINS l'ASSOCIACIÓ DE VV. D'ES CONVENT

GASPAR FORTEZA
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Carta als lectors

na de les joies arquitectòniques més importants de les que té Manacor és la del Claustre de Sant Vicenç Ferrer. No sabem si és més
important que Sa Torre dels Enagistes o Sa
Torre de Ses Puntes, per exemple, peró el que
no hi ha dubte és que és d'una importància capital, a una ciutat on no hi ha, per desgràcia,
grans monuments arquitectònics del passat.
Darrerament, s'ha obert una polémica sobre
si és precís que resti obert o tancat, els vespres,

El Claustre
obert i acabat
per evitar la seva degradació. 1 sense llevar
gens d'énfasi a la polémica, creim que es deixa
de banda la part essencial del Claustre: el seu
acaba ment.
La gran sorpresa és que, segons fonts municipals, no hi ha tan sols un projecte de la seva
restauració. Quan l'Ajuntament s'ha dirigit a
les institucions autonòmiques i estatals reivindicant uns ajuds per restablir aquest patrimoni
de tots, no ha pogut aportar un projecte sobre
el qual han de decidir les aportacions. Així ens
trobam, a finals dels anys que culminen el
segle XX, quan han passat mitja dotzena de
consistoris amb el Claustre en obres.
hagué un moment, —quan es creà l'Associació de Veïnats d'Es Convent— que semblava
obrir-se una mica d'esperança ja que molts cregueren que es tractava —així ho digueren alguns membres en un principi— de reivindicar,
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per damunt la resta, l'acabament de les obres
de restauració d'aquest edifici singular. Però
poc a poc l'associació s'ha anat decantant
—cosa que ens sembla normal i legítima— de
cap als afers que afecten tot el barri i ha perdut
aquell ènfasi inicial en la restauració del Claustre.
Sense cap grup polític ni social que presioni,
les obres estan aturades fa un grapat d'anys.
L'Ajuntament se'n cuidá, això sí, de minorar
les dependències municipals del primer i segon
pis, havent deixat la planta baixa en un estat
llamentable per l'inacabat i pel que significa
d'imatge degradada de tot el conjunt.
La Torre de Ses Puntes tengué molta més
sort, encara que és d'imaginar que el pressupost distava molt del que pot suposar deixar el
Claustre en unes condicions mínimes. La Torre
dels Enagistes, de la mà de l'Escola Ponç Descoll, també trobà una sortida digna amb molt
menys temps; peló el Claustre de Sant Vicenç,
aquesta meravella que ara mateix és impresentable en l'estat actual, segueix igual o quasi
Ignoram, ara mateix, si als nous pressupostos
d'enguany l'Ajuntament trobarà una partida
per —si més no— fer el projecte de restauració
i posar fil a l'agulla. Si no ho ha fet, ha caigut
un cop més en la insensibilitat d'ignorar aquest
lloc que té, al marge de la bellesa física, unes
immenses possibilitats cara a la cultura del
futur.

La controvèrsia de les tanques de ferro ens
sembla insignificant. És evident que s'ha d'evitar la progressiva degradació de l'edifici, suficientment erosionat pels elements com per
haver d'estar exposat, dia a dia, a les males
passades de gent inconscient; peló, sobretot,
s'ha d'acabar d'una vegada l'obra de la restauració. Llavors sí es podrá mostrar, amb orgull,
a tots els visitants.
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Els arbres de Llinàs
ernbla esser que la política
ecologista del regidor Pcre Llinàs,
per devers S'Illot, continua essent
font de polèmica. Ara, perquè proposa tallar un pi de l'avinguda
deis Pins de S'Illot, que fa nosa
als vehicles. Pere Llinàs, però, escalivat amb les repolses rebudcs
pel trasplant de la sabina, aquesta
vegada ha decidit demanar l'opinió
a les associacions de veïns, i no
ser ell totsol qui prengui la decisió.
Mirant-ho be, un pi no es mes
que un arbre, només un. Bé, no,
ara amb la sabina seran dos, encara que la sabina, si aferra, no
haurá perdut tant. Però, evidentment, no és la unitat de l'arbre el
que motiva la protesta ecologista,
al meu entendre, sinó la manca de
concie,ncia ecologista des de la
qual es prenen aquestes dccisions.
No es tant el selvar un arbre el
que es pretén, sinó aconseguir que
la política es faci des d'una perspectiva ecológica, la qual cosa
comportaria la defensa no d'un
arbre, sinó de tota una garriga.

fiSetinanati
Revista d'Informacio General
Dep. Legal PM 779-1986
Director: Antoni Tugores,
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Una disposició que ja s'ha demostrat necessària no només per perpetuar l'existència de la vida al
planeta, sinó la nostra pròpia economia.

EL GOB ¡LA
PLATAFORMA
«AMICS DE CALA
PETITA» JUGUEN
UN PAPER
IMPORTANT A LA
SOCIETAT

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 Macia)

Es per això que el GOB, des de
sempre, i una plataforma de defensa de Cala Petita, ara, juguen un
paper molt importara en la gestió
política. Perque, no és acceptable
ni ecológica, ni política ni econòmicament, que es preveguin noves
urbanitzacions a la costa, quan
n'hi ha de ja començades, com per
exemple la de Cala Magrana, que
estan més buides que plenes.
les faroles de la suposada urbanització s'estan perdent, en espera de
l'arribada d'uns ocupants que no
s'acostaran per ara, i molt menys
si es creen noves zones urbanitzables davant la mar. Si un dia es
sostenible que es necessita més sòl
urbanitzable davant la mar, sempre
s'hi será a temps, sempre hi quan
ens en quedi. Mentrcs tant, si s'aproven al ises urbanitzacions no
estam provocant més que un perjudici per la resta de propietaris de
sòl urbanitzable que s'han gastat ja
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els doblers en crear la infraestructura.

ELS PREMIS

P

eró no només els arbres de
Pere Llinàs són font de polémica,
també ho són a Manacor els premis que es donen als foguerons i a
les carroces de les beneïdes de
Sant Antoni. Enguany pareix que
les decisions preses han tornat a
esser discutides, la qual cosa no és
nou. Això és bo, perquè la llibertat
d'expresió precisament permet
això, que cadascú digui la seva.
Ara bé, no sempre s'ha de fer la
lectura més fácil de les decisions
dels jurats evaluadors de la qualitat dels foguerons i les carroces.
Els interessos. No sebria dir si enguany o en anys passats hi ha
hagut interessos a l'hora d'adjudicar els premis. Entre altres coses
perquè no conec la majoria dels
jurats. Però el que sí és cert és que
posar nota a cinquanta foguerons i

106 SÍ, A LA SALA POTSER AQUE Hl
HAG1,11 UN BATLE QUE NO EXISTEIX,
PERO D'ALTRA BANDA HO FA TAN
MALAMENT COM SI EXISTÍS DE
VERES.

ADJUDICAR ELS

25 carroces, més cabriols, animals
i demés premis que es donen a les
beneïdes, no es tasca senzilla. Per
això és que, normalment, no sobren mai voluntaris per fer de jutjes, i els organitzadors d'aquests i
altres premis es veuen amb la necessitat d'acudir als amics i utilitzar els compromisos, quan els comencen a fallar aquelles persones
que consideraven ideals, i no han
volgut assumir una responsabilitat
que saben que, per bé o per mal,
després sempre será criticada.

PREMIS DE
FOGUERONS I
CARROCES DE
SANT ANTONI NO
ÉS TASCA
SENZILLA

PERDÉ EL PP

I

per acabar parlant de poli niques, la provocada per les eleccions de s'Agrícola. Era de veure
el bar en el moment de la lectura
de les votacions. Tothom en silenci, pendent del resultat. Al final,
molts dels presents coincidiren en
què el PP havia perdut la votació.
I que Joan Andreu havia perdut la
votació degut al PP.

AL CAP I A LA FI HAN ACONSEGUIT
DONAR LA CONCESSIÓ DEL BUS
URBÁ A FUNICULARES MANACOR
(N'HI HA QUE ENCARA ELS DIVEN
AUTOCARES, ENC QUE SIGUIN DEL
JuRÁssic)...

-

LO FOTUT É QUE AMB AQUESTS
ENGENDRES CIRCULANT PER LA
VILA, NO Hl HAURÁ CAP PASSATGER
NI PEATÓ SEGUR. ELS QUE CORREM
PERILL DE NO EXISTIR A QUALSEVOL
MOMENT ARA, SOM TOTS ELS
MANACORINS!!!
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Segons Rafel Sureda, el document estará llest per una nova exposició pública

El Pla General d'Ordenació Urbana es durà
a aprovació en el mes de març
El delegat d'Urbanlsme, Rafel Sureda, ha
reafirmat la intenció de l'equip de govern d'aprovar un Pla General d'Ordenació Urbana
per a Manacor, abans de qué acabi l'actual

mandat municipal. Segons Rafel Sureda, dins
el mes de març el document en el que s'està
fent feina es durà a aprovació provisional, per
exposar-lo de nou al públic.

A. Sansó.-EI delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor,
Rafel Sureda, ha reafirmat la decisió de l'equip de govern d'aprovar
un Pla General d'Ordenació Urbana
(PGOU) pel municipi, abans de qué
acabi l'actual mandat municipal. Sureda, a més a més, durant la sessió
del ple de la corporació que va tenir
lloc el passat dia 12, va assegurar
que el document en el que s'està
treballant será duit a aprovació provisional en el pròxim mes de març.
Aquest compromís va esser assumit pel delegat d'Urbanisme, després de la intervenció del portaveu
del PSM, que manifestà el seu
temor a que l'equip de govern no
estiqui disposat a aprovar el PGOU.

El delegat d'Urbanisme
reafirma la intenció de
l'equip de govern
d'aprovar el PGOU
durant aquest mandat
municipal

Posar ordre

Es posará ordre en els barris urbanísticament conflictius.

Segons el delegat d'Urbanisme,
continua la tasca per acabar el document que ha de regir la gestió urbanística en el municipi de Manacor, durant els vuit anys següents a
la seva aprovació. Rafel Sureda assegura que ara s'està posant ordre
a zones urbanísticament conflictives, i s'estan negociant les zones
verdes amb els propietaris de les
a2 finques afectades i ve•ines, per a
E
que la realització del Pla sigui legal
i econòmicament viable. També

s'està contestant a les al.legacions
que es presentaren durant l'exposició que va tenir lloc després de l'aprovació inicial del document.

Nova exposició pública
Després de l'aprovació provisional del PGOU, el document tornará
posar-se a exposició pública, per a
que els veïns afectats tenguin l'oportunitat de presentar les

al.legacions que consideren convenients. Una vegada acabat el plaç
d'exposició, l'equip de govern haurà
de tornar a qüestionar-se les
al.legacions, i respondre segons la
legalitat i el seu propi criteri. La resolució de les al.legacions també es
durà a aprovació del ple de la corporació, després de la qual el projecte quedará resolt quasi definitivament, a falta només de la revisió de
la Comissió Insular d'Urbanisme.

Un amigo da más.

injEclon

Ahora nuevos motores, de inyección
1 . 2 y 1.5 de 70 y 92 C.V. En 3 y 5 puertas.

Equipado de serie con todo lo que necesitas. Todo

incluido a un precio de amigo.

1.200 70

clp

centralizado.

Toda la facilidad de un simple giro de llave.

eléke

lunas eléctrico. Máximo confort en su interior.

visores exteriores regulables interiormente. Para

disfrutar cómodamente y con toda seguridad de una

conducción divertida.

cuerfa rrevoluciones. Dentro de Un

completo cuadro de instrumentos, con preinstalación

de radio incluida.
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Un amigo lo da todo. De serie.
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És el primer President de la Federació d'Associacions de M'u de Manacor

MIQUEL VIVES
«La Federació només actuará quan ho
demani una associació»
Des de fa set anys secretari de l'associació de
Veïns de Tramuntana, Miguel Vives, és també des
d'ara el primer president de la recent formada Federació d'associacions de veïns de Manacor. A la

reunió celebrada la passada setmana, els distints
representants de cada associació donaren els
seus vots, un total de 34 a favor i 3 en contra a l'únic candidat que es va presentar.

Com ens explica el nou president
de la Federació, es va arribar a un
punt en que el projecte va quedar
una mica estancat, «La federació
estava amb mans d'una comissió
gestora formada per Llorenç Gibanel, Guillem Cabrer i Antoni
Pasqual, els quals s'ocuparen de
redactar els estatuts».
Paró després de qué s'aplaçás la
reunió prevista per abans de les
festes de Sant Antoni, tot va quedar
una mica aturat». Fou a rel d'aquesta situació quan Miguel Vives
va decidir presentar una candidatura a la presidencia de la Federació,
per tal de qué tot anás més aviat.
Per tal diu Vives «Vaig voler que
es fes una votació perquè si no
hagues estat una decissió per
majoria absoluta no m'hagues
presentat, o tal vegada hauria
tornat refer la meya proposta;
peró no fou així i els resultats
foren de 37 vots a favor i 3 en
contra, per tal va ser una elecció
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quasi per unanimitat».
A la pregunta de si creia que algunes associacions podien estar receloses de la formació de la federació i de que si aquesta els llevaria
importancia, l'entrevistat afirma
«ningú es va manifestar amb
aquest sentit i que per altra
banda, la federació només actuará quan es produeixin problemes
comuns a totes les associacions
o quan una d'elles demani la
seva intervenció». Per Vives la finalitat de la Federació no és altra
que unificar a totes les associacions
de veïns de Manacor i comarca, un
total de 13, pe tenir més forca davant les institucions públiques com
pugui ser l'Ajuntament, també pretenen que els veïns participin més
activament i no llevar el protagonisme que tenen cada una de les associacions. Parlant de les relacions
entre Federació i Ajuntament creu
que «l'ajuntament está interessat
amb la Federació, ja que pot ser
una ajuda i també pot fer una crítica constructiva molt bona per a
tot, perquè l'objectiu dels dos és
el mateix, conseguir el be del
poble i per tal, han d'existir unes
bones relacions».

creu que la gent del poble és conscient del que suposa una Federació, des de fa cinc anys a ara les
coses s'han explicat i els veïnats es

ten els noms del secretari i del tresorer de la mateixa; per altra part
les primeres reunions es faran a
principis del proper mes de febrer
malgrat que encara no estan ben
delimitats els temes que primer tocará la nova Federació d'Associacions de Veïns de Manacor, que es
formà el dia 21 de gener, per cert
una dada histórica pel que es refereix a la participació ciutadana.

van sensibilitzant del que significat
pertanyer a una associació.
Per acabar aquesta xerrada amb
el nou president, conversam sobre
la gent que formará la nova junta directiva i quan es faran les primeres
reunions. Vives argumenta que el
Vice-president ja está elegit i que
és Llorenç Gibanel de l'Associació
d'es Convent però que encara t al-

M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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«Nosaltres poden fer una
crítica constructiva a
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«En Teoria la Federació
d'Associacions té una gran

força»
Al llarg d'aquest dies s'han sentit
rumors sobre la Federació, la qual
havia quedat estancada per raons
polítiques, el seu president pensa
«s'ha parlat molt d'aquest tema
però hem de fer tot el que sia
possible perquè la Federació no
es polititzi, hi ha veïnats d'un
partit i d'un altre però no tenen
perquè relacionar la política amb
la Federació».
Per altra banda, Miguel Vives
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És dubtós, ara mateix, si el terreny es pot declarar no-urbanitzable

CALA PETITA
Ningú no vol que s'urbanitzi?

Fa més d'una setmana va sortir
la notícia de la intenció de membres
de la família Servera de Porto Cristo de sollicitar permís per urbanitzar la seva propietat devora Cala
Petita.
Els terrenys de Cala Petita són
urbanitzables des de fa molts
d'anys. Ara s'ha presentat un projecte a l'Ajuntament firmat per l'arquitecte Servera.
Les autoritats municipals tenen
un mes per contestar. Essent
terreny urbanitzable poden contestar de dues maneres: dient que si, o
demanant que es canvii qualque
cosa del projecte, que Ilavors es pot
tornar presentar.
L'única manera d'aturar aquesta

urbanització pareix esser desqualificar el terreny. L'Ajuntament en Ple
ha de transformar-la en no urbanitzable.

La compensació del propietari
Hi ha diferents opinions sobre si
s'hauria de compensar als propietaris del terreny si ara es canvia en
No Urbanitzable.
TOMEU FERRER (ex-delegat
d'urbanisme-PSM): no hi ha drets
adquirits fins que el pla parcial s'accepta. Per tant no s'hauria de compensar als propietaris si es canvia
la qualificació del terreny ara.
RAFEL SUREDA (Delegat d'Urbanisme actual - PP): Ara que l'A-

juntament ja ha contestat a la primera proposta, encara que sigui
negativamente, ja no es pot desqualificar ni obligar-los a acceptar
una compensació per no urbanitzar
el seu terreny. Rafel Sureda afegeix
que tant Tomeu Ferrer com Toni
Sureda varen poder desqualificar
aquest terreny i no ho varen fer.
El Pla General
Durant la legislatura anterior,
quan governaven el PSOE-PSMCDS-UM, es va preparar un Pla
General del municipi que deixava
com No Urbanitzable tota la zona
de Cala Petita. Hi ha qui assegura
que aquella planificació no es va
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aprovar finalment per aquestes
qüestions, els punts del territori on
no es podria especular.
Aquesta legislatura va començar
amb promeses d'acabar el Pla General. El projecte que va exposar el
que ara és ex-delegat d'urbanisme
també qualificava Cala Petita com
No Urbanitzable. El que ara és l'encarregat d'urbanisme diu que tenen
intenció d'acabar el Pla General de
Manacor.
Una interpretació que es pot fer
d'això és que els propietaris d'aquesta marina devora Cala Petita
han vist que hi ha la probabilitat de
que perdin els drets a construir el
seu terreny. Segons en Rafel Sureda pareix que el projecte el tenen
preparat des de fa temps, i ara els
haurà parescut un moment oportú
per assegurar que no els prohibiran
urbanitzar.

Les negociacions
L'Ajuntament ha demanat que
rectifiquin uns punts del projecte.

Han demanat als propietaris una
distribució de zona pública distinta
a la que oferien, una segona entrada al passeig de primera línia, allá
on només oferien una, i volen negociar per treure el màxim profit de la
cessió de terrenys esportius i escolars. Els propietaris demanaven a
l'Ajuntament que es responsabilitzás del manteniment de carrers i
altra infraestructura abans de que
es construís cap casa. L'Ajuntament només ho vol acceptar quan
la meitat dels solars estiguin construïts. Aquest divendres les negociacions continuen.

La intenció de l'Ajuntament
Per dues vegades els nostres representants a l'Ajuntament, assessorats pels tècnics en la matèria,
ens han exposat el que consideren
el mes apropiat pel nostre municipi.
Han fet una exposició del Pla General del Pacte de Progrés, han fet
una altra del PP-UM, les dues vegades han opinat que Cala Petita i

els seus voltants havien d'esser No
Urbanitzables. Ja que cap dels consistoris han aprovat el seu Pla ens
haurem de basar en el que han
donat com la seva opinió (Deu ens
guardi de basar-nos en les normes
subsidiàries de fa vint anys com els
que proposen aquesta urbanització)
i está clar que no els pareix bona
idea, ni desitjable del punt de vista
de planificació, ni del punt de vista
del poble, que això s'urbanitzi.

L'opinió pública
Aquests dies s'han sentit molts
de comentaris sobre l'assumpte, i
quasi tots coincideixen en condemnar aquest intent d'urbanitzar encara més de la nostra costa. S'ha format una agrupació amb el nom d'Amics de Cala Petita que ha expressat la seva intenció de fer tot el possible per evitar aquest atemptat que
segons la seva opinió perjudica a la
majoria per beneficiar uns pocs.

Ben Vickers

El delegat d'Urbanisnie considera el projecte una ampliació de Mitjà de Mar

La urbanització de Cala Petita queda a més
de 100 metres de distància de la platja
Els terrenys del polígon 4/21 de Porto Cristo que es vol urbanitzar, conegut amb el nom
de Cala Petita, queda situat a més de 100 metres de distància de la platja. La família Servera, propietària dels terrenys manté la seva de-

cisió de deixar la zona més próxima a la platja
sense edificar. Per la qual cosa, el delegat
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor
considera el projecte d'urbanització una ampliació de Mitjà de Mar.

A. Sansó.-Els terrenys més pròxims a la platja de Cala Petita no
són urbanitzables ni la seva propietat fa comptes edificar-hi. Així s'ha
manifestat Gloria Castiñeira, viuda
de Ramon Servera Amer i propietaria dels terrenys situats entre Mitjà
de Mar i Cala Petita, qui ha volgut
aclarir que la urbanització que es
proposa només arriba fins a la paret
que es troba anant cap a la Cala,
situada a més de 100 metres de la
platja. «Els meus fills i jo sempre
hem estat de l'opinió de conservar
la Cala verge. Jo, fins i tot, una vegada vaig proposar arreglar el camí
per facilitar l'accés a la platja, i els
meus fills consideraren que era millor conservar la zona en el seu
estat natural", comenta Gloria Castiñeira a aquesta redacció. La viuda
de Ramon Servera considera que
els terrenys de Cala Petita són els
més pròxims a la platja, fins a la
paret, i en aquesta zona la família
no fa comptes edificar-hi.
Amb urbanització o sense, la platja de Cala Petita continuará essent verge.

Ampliació de Mitjà de Mar
Consultat el delegat d'Urbanisme
de l'Ajuntament de Manacor, Rafel
Sureda, sobre el pla parcial d'urbanització presentat per la propietat,
aquest comenta que, efectivament,
només s'edificarà fins a la paret
per això, qualifica el projecte d'ampliació de la urbanització de Mitjà
de Mar. Segons Rafel Sureda, l'equip de overn mantendrá els drets
dels propietaris a edificar aquesta
zona, però assegura que se exigirá
el màxim en profit de l'Ajuntament.
Així, l'Ajuntament exigirá l'entrega
1= del 15 per cent del terreny urbanitzable, la creació d'una zona verde a
l'interior i d'un passeig peatonal a
E
vorera de mar. A més, no s'admetrà
1../) el plaç d'execució de 14 anys de-

manat per la propietat, per considerar-lo massa llarg, ni tampoc l'Ajuntament se farà càrrec del cost públic de l'urbanització fins que no estigui edificat més de la mitat del que
está previst.

Plataforma en contra
Per altra banda, la representació
del grup ecologista GOB a Manacor
ha iniciat les gestions per crear una
plataforma que dura per nom
«Amics de Cala Patita» i que tendrá
per objectiu aconseguir que no s'urbanitzin els terrenys proposats. Per
la informació recaptada del regidor
del PSM, Bartomeu Ferrer, el GOB
ja compta amb la col.laboració de

les agrupacions d'Esplai del Jordi
des Recó, Crist Rei i Casal de la
Pau, i també del grup de joves La
Disputa de l'Ase. La intenció del
drup ecologista, però, és la d'acon-

El GOB está creant un
plataforma que té com
objectiu aconseguir
que no es construesqui
en els terrenys de Porto
Cristo proposats
seguir la integració de totes les entitats locals i el seu pròxim objectiu
és proposar-ho a les associacions
de veïns locals.
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Plaza Cós, 6 - Tel. 55 24 49

MANACOR

DESCUBRE

EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde: De 4 Puertas desde: De 5 Puertas desde:
1.475.000 ptas.*
1.535.000 ptas.*
1.535.000 ptas.*
OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DE LA SEGURIDAD.
• Gnu.. de Seguridad regulables en altura con tensado automático
• Estructura de Prc:tección Lateral • Alarma Antirrobo • ABS • Cierre centralitado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla NlultifuciOn • Check-Control, Computadora v Radiocasserte • Interior Ergontimico
• Cambio Automático • Dirección Asistida • Microfilm) de Aire'.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónieo de áracción • I )iseno Aerodinamico
dass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunm 16 Válvulas y ^ liutodiese:.

DESCUBRE AHORA EA AMPLIA GAMA ASTRA EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

'1 quipannento global de 1.1 gama Aura segün sersiones. Precio rec lllll endado por el fabricante t renensula n Ha l ares
1VA, transporte. nueso impuesto dc matriculación, gastos de pre-entrega i descuento promocional incluidos.
Olerla salida durante este mes para ehl/1110% VII SIMA,

TE

OPEL

ESPERAMOS

CORMOTOR, S.A
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL. MEJORES POR EX PE RI ENCIA.
• ::•:.:

Proyectos hacia el sol naciente

La zona del Colegio Mitjà de Mar y las instalaciones deportivas necesitan una ampliación de los solares.

Mucho revuelo levantó la noticia
de que se había presentado a la
Comisión de Urbanismo un proyecto de urbanización... «en cala Petita". Efectivamente, resultaba impensable que se urbanizara la
única cala virgen que queda en dirección a Levante. Menos mal que,
aclaradas las cosas, sólo se trata
de urbanizar, en un plazo de 14
años, los terrenos que, en dirección
a Cala Petita prolongan el barrio de
Mitjà de Mar y la zona deportiva
(Campo de fútbol, polideportivo) sin
pasar del muro que atraviesa el
sendero que conduce a la mencionada Cala. Y, por supuesto, dejando entre urbanización y costa la distancia mínima de 100 metros que
estipula la Ley de Costas. Era de
extrañar que los herederos del
hombre de bien, gran defensor y
protector de la naturaleza que era
el ingeniero agrónomo Don Ramón
Servera Amer, intentaran «baleadzar- la zona natural de marina y garriga que corona los acantilados
entre Porto Cristo y Cala Morlanda.
Es absolutamente legítimo que

un propietario procure sacar el
mejor provecho de su hacienda.
Pero no resulta descabellado pedirle que el pueblo que, a lo largo de
su historia, tantas veces se benefició de la generosidad de la Familia
Servera, participara una vez más
de una mejora de patrimonio.
Entre otras cosas, a Don Ramón
Servera, Porto Cristo le debe los
solares del Campo de Fútbol, del
Colegio y Polideportivo, como contrapartida a la urbanización de Mitjà
de Mar. El proyecto que hoy nos
ocupa se podría enmarcar en un
plan de desarrollo de Porto Cristo,
compaginando los intereses del
promotor y los anhelos de un pueblo. En efecto, en aquella zona,
tanto el Colegio como las instalaciones deportivas necesitan ampliar el
solar en el que se ubican. Muchas
veces se sugirió el acondicionamiento de una pista para bicicletas
que enlazara Porto Cristo con Cala
Morlanda, facilitando así una comunicación con la zona turística de
Cala Millor, Sa Coma, s'Illot, como
alternativa al tan peligroso itinerario

de la Carretera de Son Servera.
Pero, sobre todo, la vocación turística de Porto Cristo podría tener
un horizonte esperanzador si, por lo
menos en parte, el proyecto de urbanización contemplase la posibilidad de integrar unas instalaciones
adecuadas para un turismo moderno y original. Por ello, parece que
las legalizaciones solicitadas deberían dejar una puerta abierta a varias posibilidades urbanizadoras.
Tanto más cuanto que, si un día
(esperemos que no demasiado lejano) Porto Cristo llegara a gestionar
sus propios intereses, convendría
que permisos muy concretos no impidiesen unas formas de desarrollo
más acordes con el gran proyecto
de futuro que pudiese tener nuestro
pueblo y que, por supuesto, necesitará de la iniciativa privada de propíetarios que podrían participar de
él con el entusiasmo y el interés
que despierta siempre la libertad ;1
por fin conseguida.

Joan Moratille

Protagoriístes

Joan Moratille, el

Miguel Angel Nadal,

Cristòfol Pastor,

nostre collaboradors
de Porto Cristo, está
treballant en la
recopilació de dades
per redactar, dins poc
temps, la História de
Porto Cristo.

és notícia perquè s'està
realitzant la seva figura
de cera per estar
exposada al Museu de
Cera del Foro de
Mallorca.

regidor de l'Ajuntament
de Manacor i Director
de les Aules de Tercera
Edad de Manacor i del
Centre Social de
Cultura, que ahir,

Bernat Servera, que
dimecres passat va
inaugurar a la Cafeteria
s'Hort, de la qual és
propietari, un nou local
per practicar el Tennis
Taula.

dijous, havia
d'inaugurar la nova seu
al carrer Pius XII amb
l'assisténcia del

Conseller Vidal.

LLEVANT

Tel. 84 35 00
Plaça des Mercat, 21 A
MANACOR

AGENCIA DE VIATGES

VIATGES LLEVANT, MÁS VENTAJAS PARA USTED
* PERSONAL TITULADO POR LA ESCUELA DE TURISMO
* SISTEMA INFORMATIZADO DE RESERVAS (CONECTADO A IBERIA, TRASMEDITERRANEA Y A LAS 55 COMPAÑIAS AEREAS MAS IMPORTANTES DEL MUNDO, MILES
DE HOTELES Y COMPAÑIAS DE ALQUILER DE COCHES).
* AGENCIA IATA: ENTREGA INMEDIATA DE BILLETES NACIONALES E INTERNACIONALES.
* AGENCIA AUTORIZADA PARA LA VENTA DE LOS VIAJES DEL INSERSO Y DEL
INSALUD.
* VIAJES ORGANIZADOS CON LAS MAYORISTAS MAS PRESTIGIOSAS.
* LOS MEJORES OFERTAS DEL MOMENTO, LOS MEJORES PRECIOS
* LAS INSTALACIONES MAS MODERNAS Y CONFORTABLES.

VIATGES LLEVANT, SU AGENCIA DE CONFIANZA
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Un mirall al mig del carrer
aprofitarem, novament, aquesta
secció per fer especial menció dels
miralls orientatius de la circulació
que es troben instal.lats als carrers
de Manacor. Avui però será amb un
sentit d'agraïment ja que el passat
divendres publicàvem la perillositat
de l'encreuament del carrer de l'Església de la Puresa. Doncs bé, al
dematí, devers les dotze, dos
homes de la brigada ja canviaven el
vidre, i ho deixaren novament a
punt.
Això vol dir clarament que tots els
ciutadans han de col.laborar en denunciar -amb el sentit bo de la paraula- tots els desperfectes que
apreciam als nostres carrers per tal
de que els polítics s'assabentin i
posin mans a l'assumpte. En
aquesta ocasió han respost molt
ràpid i efectivament.
Foto: Antoni Blau

No importa massa de qui ha estat
la idea; el que s'ha de tenir en
compte es que el promotor no s'ha
Iluit massa en aquesta ocasió. Un
mirall com el que presentam a la fotografia, encara que sia per un bé
dels ciutadans, no s'ha de col.locar
al mig del carrer. Moltes persones
han coincidit en que, a més de no
ser estètic, és una nosa pels vianants. Des del llarg del carrer moltes persones ja es miren, amb incomprensió, aquest objecte o material clavat sobre la voravia i que
deixa al seu costat més d'un metre.
Tal vegada, seria questió d'estudiar un altra solució alternativa per
aquest encreuament que du a l'Església del Convent i que deixant-lo

darrera entram ja dins l'Ajuntament.
Es indudablement, un lloc cèntric,
visitat per molta gent, pel que s'ha
de cuidar al màxim. Per altra banda

Loa

cr

RESTAURANTE LA GAMBA DE ORO,
donde José García «Chef» e hijo Gabriel
García renuevan su carta, con
especialidades vascas.
Si quieren degustar sus platos reserven su
mesa al Tel. 81 04 97
Camí de la Mar, 25

S'ILLOT

Desde: 1.525.000

Fiat Tempra
Versión 93:
Inyección y
catalizador

Desde: 1.425.000

Fiat Tipo
Versión 93:
Inyección y
catalizador

Este mes le sobrevaloramos su coche usado en

165.00

as

al adquirir cualquier modelo de Fiat Tempra o Tipo, versión 1993, Inyección y
Catalizador de serie o si lo prefiere versión Diesel a precio gasolina
(Incluye coche + I.V.A. + matriculación + promoción)

Eleccions a s'Agrícola

devenir d'aquest poble.
S'Agrícola, al meu enten-

No som soci; ni tan sols
hi he entrat gaire vegades a
s'Agrícola. Però sé on está,
com sé on se troben Ca Na
Pereta, Can Tomeu d'Es

dre, no té ni d'enfora la categoria popular que tenia La

Bar, s'Americano, Es mingo
o EsBar Miguel. Lo que vull
expressar és la meya estranyesa quan vegi el ressò
que han tengut unes eleccions que no tenen cap
mena de trascendencia pel

Reforma, per posar un
exemple ni ha estat, històricament un lloc de trobada i
tan obert com aquell. No
entenc, per tant, l'interés
excessiu de tots els mitjans
en general per unes eleccions que afecten, segons
diuen els diaris, a 300 persones; qualsevol equip de

Penya Barcelonista
Miguel Angel Nadal
En el sorteo celebrado el pasado lunes dia 25 de
Enero en el Local Social de la Penya resultaron ganadores del viaje a Barcelona para presenciar el partido de
fútbol que se disputará en el NOU CAMP el próximo día
7 de Febrero entre el BARCELONA F.C. y el C.D. TENERIFE los siguientes socios:
1°. SOCIO N° 196 correspondiente a JOSE M"
BAQUE CASTOR con domicilio en C/ Brúxolas s/n de
Porto Cristo.
2°. CARLOS ROLDAN SERRA con el número de socio
030 domiciliado en Porto Cristo calle Cuevas n° 9 2° A.

futbol té, entre jugadors, directius i socis, més massa
social i més projecció. La

arribin les eleccions a president dels canaris, de les
penyes de futbol o d'escacs?
T.S.R. (Manacor)

meya pregunta és: ¿Es dedicará tant d'interés quan

Entrega de trofeos del
Campeonato de Petanca
Finalizado el tercer Campeonato de Petanca, llamado de San Antonio, patrocinado por Sports Perelió, después de una apetitosa comida en el Rte. Las
Arcades, fueron entregados los trofeos por los Señores Miguel y Antonio Perelló y por nuestro Presidente Sr. Nicolau.
Quedaron campeones los señores: A. Mesquida,
M. Durán y M. Santandreu, segundos; F. Llull, M.
Riera y J. Gomila y terceros; D. Sansó, J. Planisi y
B. Tauler. Tuvimos un recuerdo por el que fue decano de petanca fallecido recientemente Sr. Pablo
Fabre, que en paz descanse.
•••

En la excursión del próximo domingo día 21 de
Febrero, esta Asociación, obsequiará con una empanada a los asistentes. Recordamos que las plazas serán limitadas. La comida será en El Grau.

L'ofrena floral tindrà lloc el proper dimarts al monument de Na Camel.la

Manacor commemora l'aniversari de Mn. Alcover
M. Ferrer L'Ajuntament de Manacor, des de la delegació de cultura
organitza, un any més, la commemoració de l'aniversari de Mn. Antoni Maria Alcover. Per tal es duran a
terme una serie d'actes que donaran començament aquest divendres
amb els reconeixement de Mèrits
que s'entregaran al Teatre Munici-

pal.
Els altres actes que es duran a
terme a partir del proper dilluns i
per commemorar el 131e aniversari
de Mn. Antoni M Alcover, consistiran en una projecció de l'audivisual
titulat «Mn. Alcover" que donará
començament a partir de les onze
del mati al Col.legi de Sant Vicenç
de Paül.
Per seguir, el dimarts a partir de
les 9'30h. es realitzarà l'ofrena floral
en el monument de Mn. Alcover de
Na Camella, per part de mestres I
alumnes dels diferents centres
d'ensenyament, autoritats, associa-

Un any més el poble de Manacor commemorarà la figura de Mn. Alcover amb
distints actes com l'ofrena floral al monument de Na Camella.

cions de veïns i altres entitats. Alprojectarà aquest mateix audiovisual a les Aules de Cultura Popular.
mateix dia, a les vuit del vespre es

Fiat Uno
Versión 93: Inyección y catalizador

Desde: 1.000.000

Este mes le sobrevaloramos su coche usado en

150.00

as

Pg

+

al adquirir cualquier modelo de Fiat Uno, versión 1993, Inyección y Catalizador de serie
(Incluye coche + I.V.A. + matriculación + promoción)
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A les tres del capvespre hi haurà una trobada a la plaça del Mercat

Els escolars celebren avui una intensa
jornada per la pau i la no violència
ment a aquesta celebració és: en
primer lloc una explicació general
del motiu d'aquesta celebració.
Cada nin confeccionará una colomet retallat, amb el nom del seu
col.legi, que durà enganxat al jersei
i una o més targetes amb inscripcions o missatges de pau. El mínim
de targetes que ha de realitzar cada
escola es de 240. Finalitzat l'acte
aquestes targetes s'intercanviaran
amb les dels altes col.legis. Després d'això, els nins deixaran la
seva capsa al cadafal i quan baixin
agafaran una capsa d'un col.legi
que no sigui el seu i la se'n portaran, perquè els professors repartesquin les targetes entre els seus
alumnes, al final de l'acte. Al mateix
temps, hi haurà una amollada de
tots globus i coloms.

Casal de la Pau

Els alumnes es manifestaran avui, divendres, en favor de la Pau.

(M.Allodra). - Els escolars del
terme municipal de Manacor celebraran avui divendres, dia 29 de
gener, una intensa jornada per la
pau i la no violencia. El departament de Cultura, Ensenyament i
Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Manacor ha organitzat
una trobada per a les tres del capvespre a la placa d'Es Mercat, en-

cara que, degut a l'elevat nombre
d'escolars que hi ha a Manacor és
impossible reunir-los a tots, pel que
s'ha convocat als alumnes d'Educació infantil i de primer cicle de primaria. Així i tot cada col.legi celebrará un acte intern, per tots els
seus alumnes.
El programa organitzat previa-

CENTRO GINECOS.
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografia del embarazo y ginecológica

Seguint en la celebració de la
-Setmana de la Pau i la NoViolencia", el Casal de la Pau de
Manacor ha organitzat una marxa a
les Benedictines per demà dissabte, dia 30 de gener. En aquesta
convocatòria a la que hi poden participar tots els interessats consistirá
amb una excursió que s'emprendrà
a les onze del dematí des de el
Convent cap a les Benedictines. Els
organitzadors demanen que tots els
assistents portin en senyal d'unió i
pau un mocador blanc al coll i el
dinar.

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto

Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. tésar Mesón Legaz

Anals Manacorins

Documentació histórica: Dr. Noél Christmas - Documentacló gráfica: J. J. Remlx
Encara queden polítics valents, com per exemple N'Huertás, que segueix sa leona d'En
Fraga quan se va banyar a Palomares per lo
de sa bomba

r

Aquí sa bomba se diu aigua amb nitrats, 1

s'únic regidor que se vol jugar se tipo diu
públicament que ELL EN BEU.

-

Es d'UM (sector pepet) n'estan alabats. Com
més en begui millor!veiam si rebenta i és un

menys a s'hora de discutir sa propera !lista!

La cosa s'embruta, perquè des PEPUM
(pepets i uemistes trànsfugues) en sortirà un
Batle nou... i no és només una comèdia.

En Canvi els pepets de sempre, ele camaradas, passen pena per n'Huertas, no el volen
perdre ni el volen baratar per un Alberto...

Per tant, avisam N'Huertas pes seu be: que
no begui més aigua amb nitratsl sa uva salut
ies seu futur polític seran millors si ti dóna a
sa cassalla... no té nitrats desinfecte!

-

El salario mínimo interprofesional, la
subida de pensiones y prestaciones
económicas de la Seguridad Social

Francisca Rufiandis
(Graduat Social)

n-ws• o• con:a,

La semana pasada intenté suscintamente informar
de las varias modificaciones llevadas a cabo por el
Gobierno que entraron en vigor a partir del 1 de enero
del presente, esta semana continuaré apuntando las
variaciones producidas. A las que me refiero son el
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL, LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR HIJO A
CARGO.
Respecto al SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL, decir que se ha producido un incremento del 4%,
por tanto, para cualquier actividad en la agricultura, industria y servicios queda fijado en las cuantías siguientes: Para los trabajadores con 18 años o más
1.951 ptas/día o 58.530 pts./mes. Los trabajadores
menores de 18 años percibirán 1.289 pts./día o 38.670
pts./mes. Cualquier sector laboral que no esté regido
por un convenio colectivo y sostenga sus salarios
sobre el S.M.I. tendrá derecho a dos gratificaciones
extraordinarias de 30 días de salario cada una. Hay
que puntualizar que los demás sectores laborales regulados por convenio colectivo tanto a nivel nacional
como regional, su salario base será el que se negocie
en aquel.
LA PRESTACIÓN ECONOMICA POR HIJO A
CARGO con 18 años de edad y con una minusvalía
igual o superior a 65%, será de 378.360 pts./año, es
decir, se ha incrementado en 18.360 pts. más al año.
Y cuando el hijo a cargo tenga 18 años o más, y esté
afectado por una minusvalía igual o superior al 75% y
además necesite de otra persona para llevar a cabo
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los actos esenciales de la vida, la cuantía de la prestación será de 567.540 pts./año, esto es, 27.540 pts.
más que el año anterior.
Y por último, respecto a las cuantías mínimas de las
PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jubilación, Invalidez Permanente, Viudedad, Orfandad y En
favor de Familiares) quedan fijadas en las cuantías siguientes.
(VER GRAFICO).

EN CALA MILLOR
Se alquila piso amueblado

Bien situado
Tel. 550296

Bernat Nadal

S'Agrícola, contra la política com
a manipulació
es eleccions a s'Agrícola
han tengut un enorme
ressó a la premsa de Manacor i de Palma. Com si es tractás
d'avaluar un sondeig d'opinió política a mitjan legislatura. Els qui polititzaren les eleccions són els mateixos que negaven que estassin polititzades i el guanyador, En Gaspar
Forteza, ha tengut, amb seguretat,
un 80 o un 90 per cent de vots de
persones de dretes (o de centredreta) que no han considerat oportú
votar els altres dos contrincants.
Qui sap qué hagués passat amb un
quart candidat, amb imatge i despolititzat...
Fa quatre anys que En Pere
Mateu va quedar només a devuit
vots de la Presidencia de s'Agrícola; paró era considerat el candidat
del Partit Popular i el propi partit el
va fer fracassar, els socis no volien
un control polític i En Pere Mateu
en va patir les conseqüències.
Enguany, el mateix. En Joan Andreu és una persona de trajectòria
normal, no se li coneix res en contra, és simpàtic i, encara que no ha
fet res mai que destacas ni que demostrás la seva vàlua, era un candidat molt a tenir en compte. Paró
era el secretari del Partit Popular.
Lo mateix que és En Felipe González al PSOE, o n'Aznar al PP, a nivell estatal. Deixar el cárreg polític
més important del partit per anar a

L

s'Agrícola el va condemnar al fracàs, una derrota contundent més
motivada pel seu propi partit que no
per la poca valoració que podrien
fer d'Ell els socis.

l'atenció del Poble. Si existeix el cárreg de President honorari tocarien
concedir-li... paró això ja és decisió
deis integrants del club. S'Agrícola
és això: un club.

He vist que, des de la premsa de
Palma, s'ha donat la notícia amb
grans titolars, paró només he detectat análisi (que coincideix amb el
meu) en un lúcid i impecable article
de Josep Meliá, qui avisa Cañellas
de la capacitat de reacció de la societat civil davant els intents de manipulació dels polítics; i també en
un comentari d'En Planas Sanmartí
qui també ha antas que el millor
servei que es pot fer a s'Agrícola i a
la cultura és actuar amb independencia política. Precisament ens ho
han hagut de fregar pels morros
des de fora; els comentaristas manacorins ens hem limitat, abans de
les eleccions aquestes, a tirar cortines de fum respecte al fons de la
questió.

Es Serralt, ciudad sin ley
Com en aquelles pel.lícules de
westerns on els bandits campaven
a l'ampla i disparaven contra el sherif, quan hi havia algún valent que
volgués esser sherif, això més o
manco passa al Serralt, segons se
despren d'una crónica de Na Cati
Julve, de DM., publicada aquest
dimarts.
Ara ja són els sospitosos qui envesteixen la policia i la policia ha de
baixar cua i limitar-se a posar una
denúncia al ser increpador per gent
amb multitud d'antecedents delictius. És de suposar que amb una
dotació de 50 policies no passaria
això que passa, paró cada dia
tenim més «xorissos» i menys policia. I la llei, o la justícia, o el sistema semblen protegir més els drets
deis impresentables que no els de
la població honrada. És necessària
una reestructura= a tons. ue seguir aquesta passivitat per part de
les autoritats, qualque dia passarà
també com a les pel.lícules de
l'oest: linxaran qualcú. Lamentable.

Antoni Serrà sempre ha estat devora el poder... paró del poder institucional. Tant li ha estat dir «collonuda a Na Maria Antònia Munar,
com fotografiar-se amb En Canyelles, com amb En Jaume Llull quan
era Batle. En Serrà ha estat un president històric; potser no sempre
l'ha encertada, paró ha fet que s'Agrícola fos això que és i que acapari
,,
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Un cotxe patrulla controla els caps de setmana tots els moviments

La policia intensifica la vigilància a les
vivendes de protecció oficial d'es Serralt
M.A. Llodrá.- Mentres representants de les vivendes de Protecció Oficial (IBAVI) manifesten un
control absolut i millora entre les famílies que fins
aleshores han viscut il.legalment a l'edifici nou
d'Es Serralt, autors de diversos actes de vandalisme i inclús, alguns d'ells, traficants de sustáncies
estupefaents, els efectius de la Comisaria Nacional

La problemática del tràfic de drogues es viu a Manacor, Ilógicament,
des de diferents indrets, el que provoca diversitat d'opinions en quant
fa referència a la recerca de possibles sol.lucions per «aturar» aquest
delicte reconegut per la llei. Així en
una reunió que mantingueren fa
aproximadament dos mesos responsables de la Comisaria amb representants del IBAVI, de l'àrea de
Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manacor i la primera autoritat d'aquesta població, el batle, Biel
Bosch, entre altres, no fou possible
arribar a un acord ja que per uns
l'única alternativa que queda per du
a terme i de forma definitiva, és el
deshauci per via judicial d'aquelles
famílies que han “ocupat
il.legalment» i que són en la gran
ro majoria les que creen des de temps
enrera els conflictes esmentats. Altres en canvi es decantaren més
4,
aviat per donar-los una nova opor-

( )

de la Policia de Manacor han intesificat durant els
caps de setmana la vigilància a l'esmentada zona,
al entendre -a rel de les detencions realitzades durant les dues darreres setmanes- que és el centre
de comercialització de la droga de tota la comarca
del Llevant.

tunitat d'integració a la nostra societat, regularitzant el primer de tot,
tots els contrates per lloguer o compra venta i imposant-los una quan-

tia mensual de comunitat per consum d'aigua corrent, etc. A rel d'aquesta primera -i fins aleshores darrera- convocatòria, assistents de
l'IBAVI juntament amb la
col.laboració del departament de
Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manacor que presideix Jaume Darder han llançat un programa amb el
que -segons han manifestat a
aquesta redacció- s'ha aconseguit
una important millora, no havent-se
registrat durant aquest darrer mes
cap moviment de droga, establint a
la vegada una sèrie de normes per
cuidar i adecentar l'edifici.
Al marge de l'iniciativa agafada al
seu dia per les assistents socials, el
batle de Manacor mantén la postura, sí és necessari, de recolzar a l'IBAVI amb possibles actuacions de
la policia o en la via judicial per deshauciar a totes aquelles persones
que han incumplit d'alguna manera

la llei.

Biel Bosch defensa més aviat
«eliminar» pel seu punt de partida
la comercialització d'aquestes sustancies a Manacor, i per tant, treure
defora a aquelles persones que s'hi
dediquen, sempre que sia possible,
encara que deixa les decissions
pels que tracten més directament el
problema.

Actuacions
Fa poc més d'un any La Policia
Local, Comisaria de Policia Nacional i Judicial en una actuació de
col.laboració conjunta realitzaren
una serie de detencions, qualificades de molt importants a les vivendes noves d'Es Serralt per tràfic de
drogues. Després d'aquesta gran
«redada- que aporta més d'un mes
de constant vigilancia i duita a
terme sense que ningú se'n asse-

bentás, el que possibilità una millor
i més fácil actuació a l'hora de les
detencions, el batle de Manacor
Biel Bosch, ordena un servei continu, durant les 24 hores del dia de
vigilancia, amb la finalitat de contro-

lar les persones que entraven i sortien de l'edifici. Servei que es dugué
a terme des del dia 10 de febrer fins
al dia 5 d'abril de l'any 1992 i que
costa a les arques municipals més
d'un milió de pessetes en concepte
de retribucions pels efectius que
realitzaren aquest servei o vigilancia especial. Des de Ilavors els diferents cossos de seguretat ciutadana de la nostra població s'han mantingut fidels i en estat d'alerta a
qualsevol moviment que es pugui
registrar a la zona, encara que per

ells l'única sol.lució viable i més esperançadora seria actuar una sola
vegada, però de forma definitiva
entre les famílies -en principi pareix
esser que no són moltes- que
arrastren fins a aquesta ciutat la

involucracions de persones residents a Manacor amb el tràfic de
drogues. Per això s'establí novament, i només els caps de setmana,
una vigilancia contínua en Es Serralt. El passat divendres però i
cumplint amb aquesta missió dos
policies demanaren a un jove que
conduïa una furgoneta, membre
d'una de les famílies mes problemàtiques de Manacor la seva identificació. Aquest a més de resistirse, segons ha informat la Policia,
transmití als agents diversos insults
a més de provocacions. En un instant, companys i familiars d'aquest
jove es trobaven al carrer fent-li
costat, i al demanar-li el permís de
condu'ir interpreta que «como soy

Provocacions i insults

gitano no necesito el permiso de
conducir, eso es para los payos».
Inmediatament es produí el registre
i identificació d'aquelles persones
que en un principi es resistiren.

A rel de la detenció de Xavier
R.G. de 29 anys, jove reclamat en
tres ocasions pels Jutjats de Sevilla i del que ja informarem a la darrera edició, els efectius de la Policia Nacional ha pogut saber noves

Davant aquests fets el Comisan i
informa que remitiria un informe del
succeït i de l'actual situació al delegat de Govern perque adopti una
decissió davant aquesta greu problemática.

droga.

Poder de decissió
La primera reunió que es dugué a terme entre varis representants d'entitats públiques i privades de Manacor,
entre elles el batle, Biel Bosch i el delegat de Serveis Socials de l'Ajuntament, Jaume Darder, així com dos alts
càrrecs de la Comisaria Nacional de la Policia i un assistent o coordinador del IBAVI havia de servir, en principi
per trobar una sol.lució efectiva i definitiva —amb acord unánim—, davant la greu poblemática que s'esdevé des
de temps enrera a la barriada d'Es Serralt i que ha provocat una concepció negativa d'aquesta zona davant la
resta de veïns de Manacor. Els conflictes —força coneguts per tots els ciutadans— venen ocasionats a rel d'una
o varies famílies que viuen »il.legalment» a aquestes vivendes de protecció oficial i que es dediquen, presuntament, al tràfic de drogues.
La inversió de l'Ajuntament en aquest darrer any en qüestió de vigilancia ha estat important, doncs supera el
milió de pessetes i la dedicació dels efectius, encara que la seva feina hagi estat profitosa, sembla que no ha
minvat el problema. Aquest possiblement s'extén a causa de que uns volen intentar regularitzar la situació d'aquestes persones i integrar-les a la nostra societat, o per altra banda, per voler dur mitjan via judicial, el deshauci de les esmentades famílies.
El fet real però és que l'acord de les entitats més representatives de Manacor no ha estat possible i cadascú
ha emprés un camí diferent. Les assistents de l'IBAVI han obert fa aproximadament un mes un intens programa
de regularització i integració i el Cos de la Policia Nacional ha implantat, durant els caps de setmana un exhaustiu control o vigilancia. Els primers han afirmat a aquesta redacció que la millora en aquest darrer mes és molt
important i de considerar i en canvi, els segons, asseguren que el problema segueix essent la gran assignatura
pendent. Per altra banda, la primera autoritat de Manacor, el batle, es mostra preocupat per aquesta situació
però no es considera capacitat per prendre una decissió firme. Segons Bosch si l'IBAVI Ii demana una actuació
policial ell transmetrà l'ordre i si prefereix du aquestes famílies per via judical l'Ajuntament els defenserá. És a
dir, el batle está d'acord en que existeix el problema, però ell actuará segons el que li demanin.
Finalment la veu del poble pareix esser que no es manifesta. Així com a Capdepera fa uns dies els veïnats
sortiren al carrer amb pancartes demanant “Fora xorisos» a Manacor, molts es mantenen apartats d'aquestes
persones, despreciant en moltes ocasions la barriada on es troba emplaçat el nou edifici, però tal vegada en por
de du a terme alg unes movilitzacions.

Qué és una depressió?
Gabinet psicològic
Magdalena Mestre i Cristina Monjo

De cada vegada més se sent parlar
de gent que está deprimich. La depressió és una malaltia que correspon a l'àrea deis transtoms afectius, és a dir,
dels desordres patològics de la vida
sentimental o emotiva. Parlam de depressió quan algú mostra un comportament estrany, notan] que tan la seva
conducta com el seu estat d'ànim har:
canviat, presenta una serie de símptomes que, encara que varien en la intensitat, solen ser els mateixos: estar trista
constantment, plora sense motiu, té
problemes de son (o dorm molt o li
costa dormir-se i se desperta molt
prest), pareix que li falta l'energia, está
irritable, distreta i, a vegades, molt ansiosa, també pot perdre la fam. Aquest
canvi sorpren a tots, tan a la persona
que pateix com a la gent que té al seu
voltant ja que no entenen quina pot ser
la causa del seu malestar.
Sovint ens trobam amb un tipus de
depressió que no és conseqüència d'un
fet concret dins la vida d'una persona
(mort d'algú estimat, problemes econòmics, afectius, etc) sinó que surgeix
sense que res de l'exterior la provoqui,
aquestes depressions provenen d'una
deformació que fa la persona de la realitat, del seu entorn, encara que aquest
sigui estable i positiu, el veu com si fos
molt negatiu i té la impressió de trobarse «dins un pou sense fons», ens parlen
d'un sentiment de tristesa molt fort del
que no entenen la causa ni veuen una
solució.
Hi ha estadístiques que ens informen
que la gent amb malestar debut a depressions (més corrents en les dones)
és la causa d'un 20% de consultes al
metge de capcelera, un fet significatiu
és que quan la televisió va començar a
emitir els matins series nordamericanes es va comprobar que les
Isales d'espera estaven més buides, fet
«3 que ens demostra que el malestar desaE
z pare i x i a quan la persona tenia el seu
(,)
K. pensament distret amb una serie que

l'entretenia.
El tractament per aquest tipus de
malaltia depen de la gravetat dels
símptomes, que van des de el tipus de
depressions subclíniques, que són menors, a les majors que encara que siguin menys freqüents són més perilloses ja que inclouen el risc de suïcidi. El
tractament més efectiu és la teràpia psicológica, que ensenyar a la persona a
veure la realitat d'una manera més

adaptativa i optimista.
En casos greus és necessari que la
persona es posi en tractament psiquiàtric, ja que aquest especialista pot
aconsellar els medicaments més adequats per aliviar els símptomes. En general, és molt aconsellable la combinació de fàrmacs amb una teràpia psicológica, que farà que la persona no torni
a deprimir-se quan deixi de prendre les
medicines.
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Segueixen els incendis de contenidors mentre el Claustre sofreix noves pintades

Augmenta el vandalisme als carrers de Manacor
Sentir parlar de vandalisme, d'actes de vandalisme fets suposadament per grups de joves incontrolats, es fa cada dia més habitual a Manacor; incendis a contenidors de distints carrers i pintades

Dins aquestes setmanes s'han
produit a Manacor més actes de
vandalisme a distints carrers del
poble. Concretament la nit del dissabte al diumenge, el contenidor de
fems situat al cap de cantó del carrer Pintor Joan Gris amb Santa Catalina fou incendiat i va quedar
completament inservible.
Segons fons de la Policia Local,
l'incendi de contenidors és atribuible a un grup de joves que es dediquen a realitzar actes de vandalisme. Sols dins un mes s'han produit
incendis de contenidors i papareres
tant a Porto Cristo com a Manacor
en un número de deu, per la qual
cosa ha estat requerida la presencia de la Policia Local i dels bombers per sofocar els incendis dels
mateixos.

de tot tipus a altres indrets, alguns d'ells de carácter històric i irremplaçable és comú ja a la nostra
societat.

Un dels contenidors cremats, concretament el situat al carrer Joan Gris, el qual va
quedar completament inservible.

El Claustre del Convent
convertit en centre de les

pintades
Aquest actes de vandalisme es
repeteixen dia a dia, i sols hi ha una
sol.lució que és la detenció d'aquesta banda de delinqüents per
part de la Policia Local.
Per altra banda cal resaltar, que
també han sofert nombrosos actes
de vandalisme, edificis històrics de
Manacor com és el Claustre del
Convent, en el qual s'han fet noves
pintades que ajuden a la degradació d'aquest important edifici de Manacor, i que pareix s'ha convertit en
un dels punts escollits per fer
aquestes pintades.

ct.
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M° Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

El Claustre del Convent s'ha convertit en un dels punts escollits per fer pintades de
to t tipus.

Votaren un total de 225 socis

Gaspar Forteza, Nou President de s'Agrícola
Redacció, T.T. Des de diumenge passat, dia 24
de gener, s'Agrícola té nou president en la persona
de Gaspar Forteza Esteva, que va obtenir un total
de 103 vots d'un total de 225 emesos; Joan An-

dreu, amb 78 vots quedá en segon lloc i Pere Matheu, tercer amb 41. La diada electoral es va desenrotlar dins l'absoluta normalitat.
Les claus del resultar del 24-G

UM no és la responsable
Passades unes hores, des del
moment en que es feren
els resultats de les eleccions
.Vkgrícola, bona part de les
de la derrota dels dos candidats Jipan Andreu i Pere Matheti::.
anaven a parar a:Unió Mallorquina. No eren pocs els que dejen...
queUM els havia fallat.
Jo , no vull ni puc entrar en
qüestió, més molt per damunt,
però hi ha evidencies que :n0,1 :
mereix en comentari. Per exern
pie, es evident que el PR: sì
hores abans es desvinculava
«oficialment' del candidat Joan
Andreu no podia demanar als
seus propis votants doñaSSíri::SV:j:'
port .: . ,:.vk'aquest candidat. 1 per
aquest mateix motiu, molt
podta;.,demanar el vot a UM, et
seu soc de coeliOI:: aÚ' óVerri.::::
l'AjuntOrfieritd 'btatid '
o rialre o si o
I'malgrat el vOtletlipre'es. secret, havia
ficats d'UM que no amagaven
gens la Seva intenció de votar
tant: a Joan Andreu com a Pere
Metheu. Si ha feren o no és una
incógnita, com ho és el que vota
ren els mateixos membres del
Setanta
.
vuit N.4té:.;'.;t0breMél
de' ••trescents possibles votants
no és un índe)(genlindiatl:de.fil:::
potencial electoral del PP, quan
la maquinària electoral, sariiij .ea11
eh914.1.1d4 i a put del P15 : : e11111
posa -eriMarxa. —.
Donar tanta írriportáncia
vots E: O'UM és dopar-los un
centatge de possibilitats qua...de:...:.
cap Manera es COrrespón anib„tab,
realitat. I em remet a totes: :tat:.
consultes electorals realitzades
fin.Sa:aquest moment.
:

.

,

Els tres aspirants, drets, escolten els resultats

Tots els dubtes i totes les suposicions fetes al llarg de tota la setmana passada tengueren resposta a
les urnes. Joan Andreu, dos dies
abans de la cita electoral mostrava
les seves reserves de cara a una
victòria que molts auguraven ja que
poques hores molts de vots
canvien de sentit». Gaspar Forteza,
que es presentava com una opció
«despolititzada», obtengué el major
número de vots —un 4577 per cent
del total— jugant aquesta carta, així
com també la del continuisme de la
junta anterior, dins la qual va estar
integrat durant el mandat d'Antoni

o

LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00

Serrà.
Vistes així les coses, no es pot
dir que el PP donas un suport total
a Joan Andreu, que havia dimitit
dies abans del cárreg de secretari
de la Junta Local. Possiblement la
nota del PP, en el sentit de que
Joan Andreu es presentava només
a títol personal, obra un efecte contrari al que es pretenia, ja que alguns votants del PP es sentiren
deslligats d'una certa “obligació».
Certament la maquinaria electoral
del partit no va funcionar; però possiblement no funciona perquè a cap
moment es posa decididament en
marxa.
El mateix diumenge, dia 24 de
gener, els comentaris més agres
eren pel partit Unió Mallorquina,
acusat des de sectors del PP d'haver donat suport a Gaspar Forteza;
peró les fonts consultades per 7
Setmanari asseguren que UM repartí els vots; un sector dona suport
més o menys obertament a Pere
Matheu; un altre, en el que hi havia
Miguel Quetglas i Rafel Muntaner,
estaren en tot moment vora el candidat Joan Andreu; certament, haguent-hi llibertat total de vot, una
part més o menys important és

.
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•• Toni Tugores

Andreu i Gaspar Forteza començaren a deixar una certa distancia a
Perer Matheu. I la lluita es va mantenir fins als setanta vots escrutats,
quan Joan Andreu duia dos vots de
ventatja sobre Gaspar Forteza. Poc
a poc, aquest s'anà distanciant i
quan encara mancaven molts de
vots, ja s'endevinava una victòria
per un marge de 20/25 vots de diferencia.
Gaspar Forteza és, des de diumenge passat, el nou president.
L'interès es centra, ara mateix, en
saber quines seran les persones
que l'acompanyaran dins la nova
junta. S'especula que Jaume Melis
seguirá un mandat més com a se-

Un moment de la votació

pressumible que recolçà a Gaspar
Forteza.

Molta expectació
El nombre de votants —225—
dóna una idea de com es va desenvolupar la jornada electoral i de l'alt
índex de votants. Tot el dematí, de
les 10 a la una, el local social resta
obert tan sols pels socis i a la una

del migdia, el president passat Antoni Serrà, que presidia la taula,
obrí la urna i comença a llegir en
veu alta el nom de cada un dels
vots. Els tres candidats eren molt
aprop de la taula electoral, drets,
esperant els resultats.
Es dona la casualitat que els tres
primers vots foren un per cada un
dels candidats, per() molt aviat Joan

cretari i que altres membres de la
junta passada seguiran. El qué sí
és segur sera el nou vice-president
és Jaume Barceló, l'home que va
estar molt a punt de presentar-se a
aquestes mateixes eleccions, però
que desistí a darrera hora. Jaume
Barceló és un home preparat pel
que fa al món de l'art i sembla que
aquest pot ser el seu comes dins
els pròxims quatre anys.

EBANISTERIA

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Para amueblar su cocina, usted sólo
tiene que preocuparse de escoger el
modelo y la forma de pago.
Nosotros nos encargamos del diseño y
distribución para su total comodidad.
C/ d'Es Campanet, 4

Tel. 56 94 39

SANT LLORENÇ

A les eleccions del novembre es podria canviar el nom per un altre més general

El centre de Manacor s'integra dins
l'Associació d'Es Convent
L'Associació d'Es
M. Ferrer.
Convent, Es Tren i s'Antigor va convocar el passat dimarts a vespre
una reunió a la qual assistiren un
grup de representants dels distints
carrers que formen el centre de Manacor, per tal de donar la seva opinió sobre la integració dins l'associació del Convent o la decissió de
formar una nova associació totalment distinta de la del Convent.

Els veïns del Centre a favor
de la integrad()
Una vegada començada l'esmentada reunió, el president de l'Associació des Convent va tantejar les
distintes opinions dels veïns que
actuaren com a representants dels
carrers del centre. Tots ells estaren
a favor de la integració d'aquesta
zona de Manacor formada pels carrers Amistat, Amargura, Soletat,
Olesa, Francesc Gomila i Sa
Bassa.
Una vegada que els veïns plantejaren la unió, es va passar per part
dels membres de l'Associació del
Convent a plantejar la táctica a seguir per donar a conèixer a la totalitat dels veïns l'acord pres entre les
dues parts interessades. Per la qual
cosa es va decidir que es repartiran
entre tots els veïns uns fullets explicatius de la situació i així, tots els
que es vulguin fer socis de l'Associació del Convent ho podran fer en
tota llibertat.

Al novembre, eleccions
d'aquesta associació

Un deis punts que varen quedar
ben clars per part de la junta directiva de l'Associació és el que es referia al nom de la mateixa associació.
Llorenç Morey va explicar a tots els
presents que al proper mes de novembre s'han de realitzar les noves
l eleccions de l'associació, i en
aquest moments es podran plantejar punts com la realització d'una
7„-senyera identificativa així com el
cn
possible canvi de nom, ja que Asso-

I

A la reunió del dimarts celebrada en el local social de l'Associació del Convent, els
veïns del centre es manifestaren a favor de la integració dins l'esmentada
associació.

ciació d'Es Convent, Es Tren i s'Antigor podria substituirse per un altra
més -ampli», amb el qual es sentin
identificats els veïns de Ses
Dames, Olesa i Sa Bassa que serien les tres noves zones que s'han
unit a aquesta associació.
Per tal dins enguany l'Associació
del Convent podria canviar de nom,
així com possiblement haurà de
rectificar algun estatut i també fer
una senyera que identifiqui tota la
zona de Manacor que forma part
des d'ara d'aquesta -nova» Associació, que será també una de les
més grosses de Manacor.

Problemes de frontera amb
altres associacions
Amb la integració del centre dins
l'associació, es plantejaren alguns

problemes de frontera amb altres
associacions degut a la delimitació
feta en el carrer Amistat o carrer
dels Bous i també al carrer Amargura, ambdós frontera de les associacions de Tramuntana i Llevant respectivament. El problema dels mateixos és que una part del carrer
pertany a una associació i l'altra
part pertany a una altra associació;
per aquesta raó, el president de
l'Associació d'Es Convent es reunirá amb els dos presidents de l'Associació de Tramuntana i Llevant
per tal de demanar que la totalitat
dels dos carrers pertanyi a la seva,
tal i com també varen demanar els
veïns dels dos carrers afectats i que
es va expressar a la reunió feta a
Ca'n Marit el passat dimarts a vespre.
Foto: Antoni Blau.

Miguel Avellá parlà uns minuts amb ¡'artista italiana per telèfon i en directe

Un manacorí al programa «Hola Raffaella»
M. Ferrer. El passat dijous a vespre tots els manacorins que veren
el programa que es realitza a la televisió espanyola, presentat per l'artista italiana, Raffaella Garra i que
es titula «Hola Raffaella- varen
poder escoltar com es telefonava a
Manacor, concretament a la familia

,

Avellá Lliteras.

Miguel Avellá es pensa tot
d'una que es tractava d'una
broma

Miguel Avellá agafà el telèfon de
casa seva i tranquil.lament va contestar «digui- envés de dir «Hola
Raffaella- així com estipula aquest
concurs de la Televisió Espanyola.
Després Miguel pensà que es tractava de la broma d'un amic però al
posar la primera cadena - com diu
ell mateix veia el Canal Plus- va
veure que xerrava amb directe amb
la coneguda artista italiana.
Miguel Avellá ens comenta que

Miguel Avellá al costat de/futbolista manacori, Miguel Angel Nadal.

no havia vist mai aquest programa i
que per això li va venir molt de nou,
malgrat que va perdre les cent mil
pessetes del concurs, Miguel diu
que li hagués agradat molt dir-li a
l'artista que era un gran admirador
seu però que varen xerrar de la
seva professió, que és mecànic i

que Raffaela Carrá va dir-li que si
qualque dia venia a Manacor el visitaria.
Després d'aquesta cridada teléfonica, Miguel Avellá rep per part d'amics i conegudes moltes de bromes
sempre referents al programa
«Hola Raffaela».

VEHICULOS
OCASION
Ford Fiesta Cheers 1.1
Ford Fiesta CL 1.1
Ford Fiesta CLX 1.1 (5 p.)
Ford Escort Ghia 1.6i (equipo QS)
Ford Escort GT 1.6
Ford Orion Ghia 1.6
Ford Orion GT 1.6
Ford Escort Ghia 1.6
Ford Fiesta Base
Ford Fiesta Base
Opel Corsa
Seat Ibiza GL 1.200
Renault Supercinco TL

PM-BL
PM-AZ
PM-BH
PM-AU
PM-AN
PM-AM
PM-AX
PM-AJ
PM-AG
PM-AL
PM-AM
PM-AG
PM-AS

775.000
590.000
790.000
825.000
690.000
650.000
790.000
450.000
225.000
275.000
275.000
290.000
390.000

Renault Supercinco GTL
Peugeot 309 SR
Fiat Panda

PO-AD
PM-BB
PM-BD

425.000
950.000
390.000

OFERTA
VEHICULOS DEMOSTRACION
FORD SIERRA XR 4x4
FORD SIERRA COSWORTH 4x4

Km. 0

2.350.000
3.350.000

VEHICULOS REVISADOS Y GARANTIZADOS
PRECIO TOTAL (Incluído IVA y traspaso)

Infórmate en

t CO c , s ca
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR

PM-BL

En la mort de JOSEP MARIA LLOMPART
fatal a tan curt termini. Una insuficiència coronaria ha segat la seva

Ha mort Josep Maria Llompart de
la Peña. Aquest dijous ha estat un
dia tenyit de tristor per tots quants
teníem estima personal a aquest
gran personatge de la nostra cultura. Al marge de l'estima personal
dels qui el coneixíem hi ha el respecte collectiu que cap a Ell sentien tants i tants de ciutadans de la
nostra Illa i d'arreu dels Paissos
Catalans.
Llompart era un mite. Un lluitador
inesgotable. Un Iluitador pacífic,
perquè mai va predicar ni recórrer a
la violència. Era home dúctil, amable i molt flexible, fins i tot benevolent quan a criteris literaris. D'un
rigor, pero, insubornable quan a la
idea de Cultura i de País. Diuen
que molts d'anys va nedar contra
corrent..., però això no és veritat.
Va elegir la seva pròpia corrent i va
nedar sempre dins les seves aigües
territorials: la paraula, la paraula escrita, la poesia, l'assaig i la divulgació... entre d'altres tasques sempre
al servei de la Patria.

vida.
La generació dels qui teníem
aquells poemes de Mondragó com
un dels poemaris de capcelera, i
que ens assabentàrem de la història de la nostra literatura per aquell
primer !libre que publica a l'Editorial
Moll, i que h féiem visites parqué, fa
23 o 24 anys ja era una autoritat, un
home de seny... hem perdut amb
En Llompart, un bocí de la nostra
història.
Josep
Llompart, visita per darrera
vegada Manacor, el dia 22 de
desembre de 1992, amb motiu de
l'homenatge que li rendí el poble

Fa pocs dies Manacor II va retre
un homenatge. Per la seva qualitat
poética, cívica i, en definitiva, per
ser qui era, un dels mallorquins
destacats de la història. Quan va
venir a Manacor estava débil, malaltís, peró extremadament lúcid i
res no feia preveure un desenllanç

No tenc més espai per aquesta
nota d'urgència. Sols manifestar
que el meu dolor estic segur que és
compartit per moltíssims de manacorins i manacorines. Descansi en
pau, Josep Maria Llompart. I la
meya condolença, la nostra, la de 7
SETMANARI, i la dels manacorins,
per n'Encarnació Viñas, inseparable
companya de Llompart, a qui tant
estima i amb qui tant estima...
Bernat Nadal

El proper dilluns al Teatre Municipal de Manacor

Els alumnes de batxillerat escenificaran una
obra musical en homenatge a Mossèn Alcover
(M.A.LI).- El proper dilluns, jornada no lectiva pels alumnas de batxiIlerat de Manacor en motiu de la
f esta de Mossèn Alcover, s'escenificarà una obra musical al Teatre
Musical, la primera a les quatre i la
segona a les vuit de l'horabaixa.
D'aquesta manera els estudiants de
l'Institut pujaran sobre l'escenari per
representar una obra de la que ells
són protagonistes. Per altra banda i
en motiu de l'esmentada celebració
s'han programat un concurs de lógica, a partir de les nou del dematí
del dilluns, dia 1 de febrer; seguidament es començarà un concurs de
scrabble, simultánees d'escacs i s'inaugurará una exposició, al mateix
edifici de l'Institut de il.lustracions.
A partir de les deu del matí tindrà
lloc la primera cursa Mossèn Alcover i una hora més tard una confe-

L'Institut ha programat nombroses activitats pel proper dilluns, en motiu de la festa
de Mossèn Alcover.

réncia sobre «La dona i la novel.la
policiaca» a càrrec de Maria Antònia Oliver. Al final de l'acte es Iliuraran els premis als guanyadors dels
diferents concursos.
A les dues del capvespre hi
haurá un concurs de cuina i a les

dues i mitja es servirá el dinar. Finalment i per tancar el programa de
celebració, a les quatre en una primera escenificació i a les vuit, en
una segona, els alumnes escenificaran l'esmentada obra musical al
Teatre Municipal de Manacor.

Sucesos
Las causas del siniestro no han sido todavía esclarecidas

Muere un joven de 27 años en accidente en
la carretera de Porto Cristo
(M.A.LI).- Un joven de 27 años
conocido por Vicente Agustín M.F.
y natural de Palma murió en la madrugada del pasado lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera que conduce de Manacor a
Porto Cristo. Las causas del siniestro no han sido todavía esclarecidas.
Sobre la una de la madrugada
del domingo al lunes el grupo de
atestados de la Guardia Civil de
Tráfico de Manacor recibia aviso de
un accidente de tráfico ocurrido en

Detenido en Porto Cristo
un joven acusado de
numerosos robos
(M.A.LI).- Miguel B.V. de 25
de edad fue detenido el pasado
lunes por la Guardia Civil de
Porto Cristo, acusado de numerosos robos denunciados en la
comarca del Llevant y concretamente en las zonas de Cala Morlanda, s'Illot, Cala Millor y Son
Servera. Según ha informado la
Guardia Civil el detenido ha ingresado ya en prisión y pertenece a la banda detenida por estos
efectivos hace escasamente dos
semanas. Al parecer Miguel se
ha escondido a lo largo de estos
dias en la vivienda de Maria Encarnación, joven detenida también hace unos dias, en s'Illot.
Por otra parte la Guardia Civil
de Tráfico detuvo también el pasado dia 20 a José R.M. de 24
años de edad como presunto
autor de un robo producido en
Cala Millor, cuyos objetos sustraidos ascienden a un valor de
1.200.000 pesetas. Los objetos
recuperados por el momento son
un anillo de oro con brillantes valorado en trescientas mil pesetas.

hállet~,
El accidente ocurrió en la madrugada del pasado lunes en el quilómetro 4600 de
la carretera que conduce de Manacor a Porto Cristo.

un tramo curvo de la carretera de
Porto Cristo, concretamente en el
quilómetro 4600 justo a la altura
del Molí d'En Sopa, y en el que se
vieron implicados dos turismos.
El conductor del Citroen AX, matrícula PM-0349-BM resultó muerto
a causa del fuerte impacto del accidente mientras el joven residente
en Porto Cristo, Julio Francisco

M.S. de 21 años de edad y conductor de un Reanult 21 matrícula
PM6987-BL, resultó afortunadamente ileso del siniestro.
Por el momento el grupo de atestados investiga todavía las causas
que provocaron este accidente
pués parece ser que el primer atestado realizado no responde a los
hechos reales.

Tres heridos graves en una
colisión frontal
(M.A.LI).- En la mañana del pasado miércoles tuvo lugar en la carretera de San Lorenzo un grave
accidente de circulación en el que
resultaron heridas de gravedad tres
personas, entre ellas un padre e
hijo, naturales de Cala Ratjada.
Los vehículos implicados en este
siniestro, que consistió en una colisión frontal justo en el quilómetro
57700, fueron un Renault 6 matrícula PM-861 6-M y un Fiat Uno, PM0403-BN.
El conductor del primer vehículo,
Joan Sancho Abelino y su hijo, Rafael Joan Sanche resultaron heridos
de gravedad. Por su parte el conductor y único ocupante del Fiat
Uno, José Ignacio W.P. natural de
Palma también resultó gravemente
herido.

Herido grave en la carretera
de Porto Cristo
Sobre las diez y media de la mañana del pasado lunes tuvo lugar
un nuevo accidente de circulación
en la carretera que conduce de
Porto Cristo a Manacor y concretamente en el quilómetro tres. El siniestro consistió en una colisión
frontal excéntrica entre un Renault
5, matrícula PM-6812-AS conducido por Cristian F.L. de 25 años y un
Ford Orien PM-4737-BB conducido
por José Antonio G.M.
Según ha informado el grupo de
atestados de la Guardia Civil, el
conductor del Ford resultó herido
de gravedad. Las causas parece
ser que se debieron a una invasión
en la parte izquierda de la calzada
del primer vehículo.

Amb una massiva assistència, aquesta població s'alçà el diumenge en festa

LES BENEÏDES DE SON MACIÀ TANCAREN
LES CELEBRACIONS DE SANT ANTONI
Desset carrosses participaren a una desfilada on
no es qualifica ni a guanyadors ni perdedors

Gairebé durant dues hores es prolongà la desfilada de les beneïdes de Son Macià celebrades el
passat diumenge a partir de les tres i mitja del capvespre. Festa que aná precedida a més per una
gran bailada folklórica i a la que hi participaren
centenars de persones que s'havien traslladat per
(M.A.Llodrá).- Amb la carrossa
«Casa Pagesa" presentada per
tres cosins de Manacor i Son Macià
es dona per oberta, diumenge passat, la gran i seguida festa de les
beneïdes a aquesta darrera poblaCelebració que s'aprofita anualment per donar cloenda a l'extens
programa de la festivitat de Sant
Antoni i que marca, any rera any, la
seva popularitat entre els ciutadans
de la comarca del Llevant i més
concretament, dels del terme municipal de Manacor. En aquesta ocasió es presentaren, sens ànim de
lucre, dons a Son Macià és costum
no qualificar ni a guanyadors ni perdedors un total de desset carrosses, sis comparses de diferents barriades i trenta quatre cavalls pre-

Carrosses grosses i petites es presentaren a aquesta nova edició de les beneïdes.
Totes tingueren premi i cap d'elles fou guanyadora ni perdedora

Al.lot de l'any 2.000 fou una de les carrosses macianeres
,,

presenciar el darrer dels actes que, anualment, es
du a terme dintre de la festivitat de Sant Antoni. La
convocatoria es pot resumir com a excel.lent ja
que el públic, mes directe o indirectament, fou present als carrers de costum.

sentats per quatre grups, entre ells,
els sementals de Manacor i el Centre Ecuestre de Son Crespi. No es
pot oblidar finalment, els dos pagesos que tregueren al carrer a tres
vaques de raga mallorquina que
s'emportá el fort aplaudiment del
públic present.
Dos joves presentadors, En Miguel Nicolau i Na Bel Vaquer, s'encarregaren força bé d'animar
aquesta jornada fent partícipe, des
del micròfon, a molts d'infants que
dedicaren als presents belles cançons de Sant Antoni (la més cantada fou la del dimoni va fer trenta i
Sant Antoni 31). Per altra banda cal
fer menció dels dimonis que assistiren a aquesta desfilada, i que foren

molts, així com la presencia de la
Banda Municipal de Música qui
després de donar una volta es
col.locaren davant la presidencia
(representada pels polítics de Manacor) oferint, en repetides ocasions, la tradicional sintonía de Sant
Antoni.
Pastissos i cava fou la recompensa o agraïment que els organitzadors oferiren a tots els participants;
als més petits els obsequià també
amb una bona bossa de caramel.los. L'anècdota de l'entrega
d'aquests obsequis corré en mans
del delegat d'Urbanisme i Esports ja
que, involuntariament, Ii caigué a
terra. El premiat però no s'en anà
sense. Els pastissos sobraren i el
petit incident es convertí solament
en una anécdota divertida.

Participants
Les desset carrosses que assistiren a les beneïdes de Son Macià es
presentaren baix els lemes: «Casa
Pagesa» de tres cosins de Manacor
i Son Macià, «Sa Crisis des Coreanos» presentada pels veïnats de
Son Macià, la carrossa de Son Su-

Els presentadors es
feren càrrec de que els
participants visquessin
d'aprop i en bauxa la
desfilada de carrosses i
comparses
reda, La Tercera Edat de Son
Maciá, que dedicaren dues cançons
i una glosa als presents, Sa Canastra dels dimonis, la carrosa del
col.legi Pere Garau, Sa Porxada
presentada pels veïnats d'Es Convent de Manacor, Sa Barraca Macianera, la canastra del 25e aniversari de la restauració de la festa de
Sant Antoni, «S'Era» del grup d'esplai de Son Macià, Es Confesionari,

Els animals, sieren de
nou, els principals
protagonistes de les
beneïdes

ritx i els pastorets, els dimonis de
Sant Llorenç i un grup de joves amb
molts de coloms.
Els animals, i més concretament
els cavalls, vingueren dels Sementals de Manacor, d'un grup de Porto
Cristo, un grup de Cala Bona i finalment els membres del Centre
Ecuestre de Son Crespí que en presentaren quinze.
L'associació de productors de
races autòctones presentà tres vaques de raga mallorquina.

Bailada folklórica
Una vegada acabada la gran
desfilada, que es prolongà amb gairebé dues hores, degut a la lentitut
de les carrosses i cavalls a l'hora
de realitzar la primera volta (i no es
que el presentador no insistís amb
que feiessin via), es donà pas a una
gran bailada folklórica a la mateixa
Plaça de Son Macià i a la que hi
participaren centenars de persones.
D'aquesta manera la festa s'allargá
fins altes hores del passat diumenge, dia 24 de gener.

la Possessió d'Es Serralt, El Nou
catecisme amb el regidor Pere Llinàs confessant a tots els pecadors,
cosins i amics de Cas Morrets, Els
amics d'Es Bessons, «Bebé a
Bordo» simulant un al.lot de l'any
2.000 i la carrossa representativa
de la població de Sant Llorenç des
Cardassar.
Entre les comparses desfilaren
representants de la barriada del
Camí de Son Fangos, Sa Coniada
de Manacor, els dimonis de Farta-

Trenta quatre cavalls desfilaren
diumenge passat a Son Maca

Per acabar la
convocatòria centenars
de persones
participaren a la gran
ballada folklórica que
es dugué a terme a Sa
Plaça

4>+
(f)

c.)

Fotos: Antoni Blau 111
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Joan Fornés

El proper dissabte a Ca Ses Monges

El Centre Musical realitzarà l'Assamblea General

La Banda al complet

Com ja és habitual per aquestes
dates, el Centre Musical de Sant
Llorenç ve realitzant l'Assambiea
General a on es convida als pares
de tots els músics i se presenta la
Imemória de tota l'activitat que s'ha
It anat fent al llarg de tot l'any, també
z
cu se parla deis projectes 1 objectius
E
zdue duran a terme dins el present
r.any.

LAssamblea tindrá lloc dissabte
dia 6 de febrer de 1993 a les Escoles antigues de Son Carrió ja que
aquests dos darrers anys la venien
tent dins el pati de ca Ses Monges.
Els punts que segurament es
tractaran seran la Festa de Carnaval. un viatge a Barcelona on se
pensa tenir un intercanvi Cultural
amb una Banda d'aquella autat

unes exposioons que es preveuen
fer dins la setmana Santa amb
motiu del 20 aniversari de la creació
del Centre i altres que aniran sortint.
Una vegada acabada la reunió es
pensa ter una torrada de liangonissa i finalment l'habitual ximbombada.

I
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Platos recomendados para el mes de Febrero
Lasaña de Marisco
600 Pts.
Canelones
450 Pts.
Paella de Ciego
950 Pts.
Paletilla de Cordero
1.000 Pts.
Cordero Asado en su Jugo
900 Pts.
Calamares Rellenos de Marisco
con Salsa de Almendras
1.200 Pts.
Rape Marinera
1.500 Pts.

RESTRUREINT MOLI DEN SOPA
Carretera Manacor-Porto Cristo, m. 4 - Tels. SS 01 93 - SS 2050 - Torrador Tel. 84 43 78
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T00000011 - CUINO

MALLORQUINA

Platos recomendados:
Arroz Brut
Canelones
Sopas Mallorquinas
Frito Mallorquín
Frito de Pescado
Sepia con Cebolla
Caracoles
Tumbet con Lomo

Lechona
Cordero de la casa
Lomo con Col
Palomo con Col
Paletilla de Cordero
Conejo a la Parrilla
Lomo a la Parrilla
Costillas Cordero a la parrilla

MENU DIARIO

750 PTAS.

SERVICIO DE MERIENDAS, COMIDAS Y CENAS

HORARIO
l'hiedo todos los días de Oa 4,30 h. ij de 20 a 24 h. - Tel. 044378

BRNOUETES
Bodas, Comuniones
Fiestas Familiares
Bodas de Oro, Bodas de Plata
Bautizos
Convenciones
Etc...
DISPONEMOS DEL SRION IDEAL PARA SUS CELEBRACIONES
desde grupos reducidos, hasta grandes convenciones, con capacidad hasta 2.000 personas.
Todos los salones disponen de aire acondicionado.

PIDA PRESUPUESTO
DISPONEMOS DE UNO AMPLIO GIMO DE PHECIOS

RESTAURANT MOLI DEN SOPA
Carretera Manacor-Porto Cristo, hm. 4 - Tels. 550193 - SS 28 SO - Torrador Tel. 84 43 78
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Son Macià
A•lots que fugen a hores d'escola, portes espenyades...

Problemes a l'escola Pere Garau
Un dematí d'aquesta setmana,
vaig anar a fer una vorera neta d'un
trosset que tenim a la sortida de
Son Macià cap a la carretera de
Cales. Devers les 11 vaig veure
passar dues ninetes que tenien 3 o
4 anys, ben totes soles per mig de
la carretera. Lògicament no les vaig
deixar continuar. Al mateix temps
va venir una senyora, la dona del
director de l'escola, que sense
donar gaire les gràcies les se'n va
dur. Bé, a jo aquest fet me sembla
penós, no pot ser que dues nines
d'aquesta edat puguin fogir de l'escola sense que ningú se'n temi.
Peró aquí no acaben tots els problemes que hi ha a l'escola; prácticament cada setmana hi ha qualque desperfecte. En lo que va d'any
s'han espenyat devers 5 o 6 portes,
quan el fuster hi va per arreglar-les,

desgraciadament avui en dia els
al.lots de 10 anys han vist un parell
de vegades «Robocop», «Rocky"
Supós que és ben hora de que
qualcú posi un poc d'ordre a l'escola, abans de que passi qualque
desgràcia.

Aquest dimecres, els
macianers amb el Mallorca
Aquest proper dimecres a les
730 de l'horabaixa, partirá un autocar amb una trentena de macianers
cap a veure el Mallorca que s'enfronta al Real Madrid. Maldamen1
n'hi hagi qualcun que tengui el cor
blanc, esperem que aquest dia tothom animi al Mallorca.

Per qué els al.lots lugin, no era
necessari haver posar una tanca.

se'n troba un paren més d'espenyades. No vull donar únicament la
cupa de tot això als professors;

Miguel Nicolau

AULES CULTURA POPULAR
c. Pius XII, 5. Manacor

Divendres, dia 29 de gener de 1993. 21 hores - Teatre Municipal

RECONEIXEMENT DE MÈRITS '92

Guillcm d'Efak

Mn.Mateu Galmés

Conferencia

REPTES D'EUROPA VISTS A TRAVES DE MN. ALCOVER
a cárrec de P. Josep Amengual, Prior de Hm:

Desfilada

MOSTRA D'INDUMENTÀRIA DELS SEGLES XVIII I XIX d'Aires sonerirs
A juntatu id

Nlamicor

l'AI RONA 1 ESCOLA
DE NIALLORQUI

Govern Ralear
('Ill:1111tA
DlItEr('1() (WNERAI.
Eduració 11,1,orts
Consellevia (le

Porto Cristo
Una vegada que l'Ajuntament hagi aprovat el pressupost es realitzará la firma de la primera escritura

Porto Cristo tindrá aviat un nou local
social per a la tercera edat
(M.A.Llodrá). Encara que l'Ajuntament es mantén a l'espera de l'aprovació definitiva del pressupost
de 1993 i per tant, de conéixer les
partides que cada delegació disposarà i podrar destinar durant el mateix; el delegat de Porto Cristo, Antoni Vives ha assegurat a aquesta
redacció que al mes de febrer es
començaran els tràmits legals per
comprar un edifici emplaçat al carrer Güal d'aquesta localitat i que es
destinará com a local social per a la
tercera edat. La compra es realitzarà mitjançant una inmobiliaria i el
pressupost oscila els 28 milions de
pessetes a pagar en tres o quatre
quotes i sense interessos.
Aquesta vivenda es una antiga
pensió, propietat de la familia Perelió, i consta d'un solar de 300 metres quadrats, completament construit sobre una superfície de 200
metres. Dintre d'aquest any l'Ajuntament pagará -en principi- entre sis
vuit milions; el Govern Balear
aportará devers deu milions i s'espera que Sa Nostra aprovi, els propers dies, el seu pressupost per
-

GRAN ATLAS
DEL MUNDO

L'antiga pensió Orient del carrer Güal es convertirá, en un parell de mesos, amb la
seu de la Tercera Edat.

saber si pot destinar de quatre a sis
milions de pessetes.
Així dons encara que les quanties
no estien gens definides, Vives es
mostra molt interessat en realitzar
aquesta compra, ja que els 390
membres de l'Associació de la Tercera Edat de Porto Cristo, que presideix Bartomeu Serra, tendrien un
local ampli, de tres plantes que

acondicionarien segons les necessitats més urgents i sempre demanant una ajuda a la Conselleria de
Sanitat. Per dotar la infraestructura
de l'interior de l'edifici s'aniran demanant subvencions, al llarg d'un
parell d'any, per poder acondicionar
unes oficines per la junta local, pel
president, sala de lectura, biblioteca, etc.

La construcció de la rotonda está pendent
de la Conselleria d'Obres Públiques
(M.A.LI). Els rumors que s'han
esdevengut en aquests darrers dies
sobre que un grup de veïnats de la
zona Mitjà de Mar de Porto Cristo,
on es troba emplaçada la nova gasolinera i el camp de futbol, s'han
oferit a sufragar el cost per a la
construcció d'una nova rotonda a
aquesta encreuament, qualificat de
molt perillós, no són certs segons
ha comunicat a aquesta redacció el
delegat de Porto Cristo, Antoni
Vives. «Al manco -manifestà- a mi
ningú m'ho ha proposat ni oficialment ni extraoficialment». A més la
construcció de la rotonda l'ha de
sufragar la Conselleria d'Obres Pú-

bliques, que per cert « estam pendent d'ella. Per jo és una obra importantíssima ja que, encara fins
ara no hi ha hagut cap accident
mortal, no s'ha d'esperar a que succeeixi el primer». Joan Verger s'ha
compromés amb l'Ajuntament en un
parell d'ocasions en du a terme la
seva construcció, però “encara
estam pendents». Segons Vives hi
ha moltes rotondes que s'han construides a molts de encreuaments de
l'illa que no presenten un perill tan
elevat com el de Porto Cristo, pera
això, encara que depengui de la
Conselleria, confia en que a 1993 1.1
es comenci.

Aquest divendres al Teatre Municipal

RECONEIXEMENT DE MÈRITS '92
Els homenatjats d'enguany són
Mn. Mateu Galmés i Guillem d'Efak
Enguany, el Patronat de l'Escola Municipal de
Mallorquí de l'Ajuntament de Manacor va acordar
per unanimitat concedir els Reconeixements de
Mèrits 1992 a dues persones, per la seva

col.laboració a la causa de la recuperació de la
!lengua Catalana i cultura de les Balears des de la
seva aportació personal, Mn. Mateu Galmés i GuiIlem Fullana Hada d'Efak.

A partir de les nou del vespre d'aquest divendres donará començament al Teatre Municipal, l'entrega
de les distincions a Mn. Mateu Galmes i Guillem d'Efak, és a dir l'acte
dels Reconeixements de mèrits
1992.

Programa d'actes al Teatre

Municipal
En primer terme es realitzarà la
presentació i justificació d'aquest
acte, a càrrec de la Delegada de
Cultura, Catalina Sureda. Seguidament es dura a terme la conferencia
«Reptes d'Europa vists a través de
Mn. Alcover» a cura del Prior del
Monestir de Lluc, P. Josep Amengua! i Batle.
Per acabar aquesta primera part,
es fará el reconeixement própiament dit a Mn. Mateu Galmés i al
poeta i cantant, Guillem Fullana
Hada d'Efak. Una vegada entregades les plagues als dos homenatjats diran unes paraules a tots els
presents.

Mn. Mateu Galmés i Guillem d'Efak rebran els reconeixement de Mèrits d'enguany.

La segona part consistirá amb
l'obsequi dels presents amb un
exemplar de l'edició de quaderns
de Sa Torre número 31 titulat «El
ball popular als segles XIX i XX» de
Guillem A. Bernat. L'acte concluirá

amb la desfilada de la Mostra d'indumentária dels segles XVIII XIX a
càrrec d'Aires Sollerics.
M Magdalena Ferrer.
Fotos: Arxiu.

Guillem Fullana Hada d'Efak
Nasqué a Río Muni el 23 de març de 1929, De
ben petit ja vingué a Manacor on cursa els seus estudis bàsics a l'Escola Graduada de Na Camella i
els secundaris al col.legi Municipal Ramon Llull.
Després estudia de Guia Intèrpret informador de
Turisme Oficial, professió que encara ara exerceix.
Tot i que Guillem d'Efak és un borne polifacètic, els
dos grans eixos de la seva creació artística han
estat la literatura i la música. La seva producció
poética és molt rica: Madona i l'arbre (1969), El

poeta i la mar (1956) fins a El regne al mig del
mar de l'any 1980.
Per altra banda, no han mancat els seus articles i
contes a la premsa, destacant les seves
col.laboracions a Cavall Fort i a l'Infantil. La seva
altra vessant, és la música, i ha fet alguns disc i
nombroses actuacions, algunes tan conegudes com
«Me sap creu», «La cançó de Son Coletes» i la
«Balada d'En Jordi Roca», és ben reconeguda, la
seva categoria de bon autor i intèrpret.

CAUINE I D'ESTE TICA
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Mn. Mateu Galmés i
Galmés
Va néixer a Sant Llorenç des Cardassar i als
onze anys ingressà al Seminari Diocessá de Mallorca d'on en sortí prevere a l'any 1949. El seu primer
destí fou a Galilea i passà de Vicari a la parròquia
de la Mare de Déu dels Dolors de Manacor i hi desplega la seva actitivat apostólica fins l'any 1956 en
qué fou nomenat màxim responsable de la parróquia d'Arta.
Després d'un parell d'anys retorna a Manacor per
raons de salud a l'any 1988 i es fa càrrec de l'església del Sagrat Cor de Fartaritx, on exerceix el seu
ministeri actualment. Al Ilarg i arnple d'aquesta trajectòria ha demostrat el seu gran interés per la recuperació de la llengua catalana i la cultura de les
Balears. Quan era Rector d'Artá ja hi organitza
deis primers cursets de català que es feren a Mallorca. Per altra pan, va aconseguir ressuscitar la
festa popular de Sant Antoni, impulsant la famosa
dimoniada, fundant el Patronat i organitzant nombroses colònies d'estiu a la residencia de la Colònia
de Sant Pere, on Lensenyarnent de la nostra Ilengua ¡cultura hi han estat sempre presents.
La seva passió per la música religiosa el porta a
crear l'E-scolania del Sant Crist, a donar una important revifalla a la ja extingida Capella de Manacor, a
instituir el Coro Parroquial i darrerament el coro de
Fartáritx
Ha donat durant tota la seva vida una especial tutela a l'adolescència i a la joventut. Per a aquestes
atencions establí un centre d'acollida a Ca Na VaIlespina. devers els anys 50: el complex esportiu
Jordi des Recó així corn el primer grup d'Esplai de
Manacor. Iampoc no es pot oblidar la seva labor en
el camp de la tercera edat, organitza l'associació de
Viudes de Manacor i ha dirigit la tasca cultural a
l'Inserso, d on ha estat dos anys el principal respon-

sable

MAQUILLAJE * DEPILACION * PEDICURA
MANICURA DECOLORACION DEL VELLO
TRATAMIENTOS
FACIALES Y CORPORALES

Rambla del Rei En Jaume, 21
MANACOR
Tel. 55 37 83

iliperiCentro
OFERTAS DEL 29 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO
ALIMENTACIÓN
Leche Unagrás 1'5 I.
Madalenas cuadradas Bella Baso 12 U
Galletas Maria Dorada Flora 400 gr
Yayitas Lu 250 gr
Dinosaurus Lu 250 gr
Crema de cacao Torras 500 gr.
Chocolate Milka leche 150 gr
Quesitos El Caserio 8 u
Margarina Flora 500 gr. con vale leche Flora
brick regalo
Aceite Lindoliva 0'4° L

100.100.100.
100.100.200.100.100.-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Dermo Shim 1
Suavizante Flor 4 I.
Lejia Blancol 4-3 I
Compresa Ausonia Seda Alas 18 u
Papel higiénico Unagras Pack-12 u
Rollo cocina Unagras pack-2 u.

200.300.200.200.300.100

200.200.-

TEXTIL
BEBIDAS
Zumo don Simón Brick 100x100
Vino Castillo de Sison 3/4
Vino Solar de Carrion 3/4

100.100.200.-

CONGELADO
Espinacas a la crema Findus 400 grs
200.Calamar a la romana Findus 200 gr
200.Patatas lglo kg
200.Pizza 4 estaciones, atún, Margarita Iglo
300.Calamar peq.
200.- pts./kg.
Ensaladilla
100.- pts.lkg.
Raya
300.- pts/kg.

FRUTAS
Kiwis

Calcetines Caballero
Medias Panty licra señora

100.- pts/kg.

200.200.-

MENAGE
Bandeja Roma
Apilables colores
Apilabless natural
Set Escurreverduras
Escurreplatos extensible
Portaescobillas W.0
Barreño cuadrado 101.
Regadera grande
Regadera mediana
Jgo. Vinagreras en bandeja
Cantimplora ovalada
Cubo plástico 121.
Plato hondo, llano, postre Trianon

200.200.100.200.300.200.200.300.200.300.200.100.100.-

El Patronat ha presentat la memòria de 1992

La Torre de Ses Puntes cumpleix el setè
aniversari de la seva restauració
(M.A.LI).- Demà dissabte, dia 30
de gener, la sala d'exposicions de
Sa Torre de Ses Puntes inaugura a
partir de les vuit del capvespre, una
mostra de tapissos de l'artista nascuda a Santa Maria del Camí, Maria
Horrach. Aquesta exposició, que
coincideix amb la segona que es du
a terme dintre del nou any, 1993,
podrá ser visitada diariament fins al
dia 17 de febrer.

Maria Horrach
presenta demà
dissabte una
interessant mostra de
tapissos a Sa Torre de
Ses Puntes
Per altra banda, i aprofitant la celebració del setè aniversari de la
restauració de Sa Torre de Ses
Puntes, el Patronat d'Arts Plàstiques ha fet pública una memòria de
els activitats desenvolupades en el
transcurs de l'any 1992, deixant
constancia a la vegada, de que és
una de les projeccions culturals
més importants de la Part Forana,
grácies a la tasca duita a terme pel
seu director, Joan Carles Gomis.
Així entre les notes més destacables cal fer menció de les quatre

exposicions individuals inaugurades
a càrrec dels artistes: Sebastià
Massanet, Margalida Escalas, Miguel Ginard «Sarasate" i Jaume
Canet; mostres a les que s'hi
sumen les col.lectives presentades
baix els lemes: Obra Gráfica Internacional, 15-30 Pintura Jove a Mallorca, En Projecte i Fotopres'91.
Finalment el Patronat d'Arts Plàstiques ha fet participe des de el
gener fins al desembre a milers de
nins i nines de la comarca amb els
extensos programes de natura, fotografia, mosaics, entre altres.
També han organitzat interessants

Durant l'any 1992 la Torre de Ses Puntes ha inaugurat vuit exposicions de
diferents artistes, entre elles quatre col.lectives.

cursets de temps lliure a les vacances de l'estiu i Pasqua i han acostat, en poques paraules, als més
joves a la nostra cultura i tradició.

durant aquests set anys una tasca
molt profitosa, donant-li a Manacor
una gran vàlua en el món de la cultura.

Així dons es pot dir que s'ha fet

Degut a que coincideix en la celebració del funeral de
Josep Maria Llompart

Suspès l'acte d'entrega dels
Reconeixements de Mèrits
(M.A.LI).- Coneguda la trista notícia de la pèrdua de Josep Maria
Llompart, la delegació de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor comunica a darrera hora d'ahir dijous la
suspensió de l'acte previst per avui
divendres a les nou del vespre,
d'entrega dels Reconeixements de
Mèrits en homenatge a dos grans
personatges, Mn.Mateu Galmés i
Guillem d'Efak. El motiu de la suspensió es deu a que coincideix la
celebració del funeral de
J.M.Llompart que s'ha previst per
avui a la Seu de Ciutat amb l'acte
organitzat pel Patronat d'Arts Plástiques. Encara que n'hagi comunicat

en certesa el dia en que es celebrará els Reconeixements, ja que
s'haurà d'assegurar novament l'assisténcia del grup «Aries Sollerics"
el conferenciats, entre altres, en
principi si es possible s'ha aplaçat
fins al divendres, dia 12 de febrer.
L'Ajuntament per altra banda, vol
fer pública les seves mostres de
cóndol davant la trista i irremediable
pèrdua de Josep Maria Llompart.
Per ahir dijous estava previst la instal.lació de la capella ardent al Par- a
lament, l'enterrament avui dematí al 13
cementiri de Palma i al capvespre,
a partir de les set i mitja el funeral.

A càrrec del músic Max Sunyer a la tenda, Rock House

I Seminari de música moderna a Manacor
M. Ferrer Dintre del proper mes
de febrer visitará Mallorca el conegut músic barceloní, Max Sunyer,
que és molt conegut dins el món del
jazz espanyol i europeu, liderant el
seu propi grup i com a membre del
grup Pegasus. El seu treball no
obstant es desenvolupa en diferents camps i projectes musicals.
Sunyer durà a terme diverses actuacions al llarg de la seva estancia
a l'illa, concretament actuará a Manacor al Bar Esperits el dia 11 de
febrer i també el dia 13 de febrer al
Bar Catòlic.

Jaume Ginard a la bateria, José R.
Abella al baix i Andreu Galmés a la
guaarra.

que en verdad ocien al públibtro motivo de indignación,

co manteniendo vivos a auto-

éste ya consabido: cuando el

res y libros que merecen so-

minero de lectores en este
pais tiende a estancarse.

mente aman el libro, ¡que lo

cuando los libreros de toda

demuestren.' No intoxicando

brevivir a lo efiMero? Si real-

España están pasando por

vanamente aún nuís el mer-

tiempos IMIV difíciles, cuan-

cado, sino agilizando la cir-

do los editores. ,finalmente.'.

culación de los libros y facili-

han rebajado un poco .VIIS res-

tando los medios para conso-

pectivas producciones. las
instituciones estatales y auto-

lidar su supervivencia"

nómicas siguen. con libros
inservibles e inalcanzables,

Beatriz de Mauna
y Antonio López
TUSQUFrS

produciendo alegremente, en

Seminari de música moderna
a Rock House

escandalosa competencia
desleal y a costa de todos, ¡el
25 9r de la producción edito-

Aprofitant l'estáncia de Sunyer es
dura a terme a Manacor, a la nova
tenda de música, Rock House e,
Seminari de música moderna del
dia 8 a 1'11 de febrer. Acompanyaran al músic de jazz barceloní,

rial de España 1, - 8.000 títulos!)!
Cluindo comprenderán que
¡tiznan mucho más perla cul-

E/ músic de jazz barceloní, Max Sunyer
prendrà pan en el I Seminari de Música
moderna que es farà a Rock House.

tura impresa intentando, mediante acuerdos económicos
específicos. cooperar con las
librerias de fondo que están
desapareciendo inexorablemente cuando ellas son las

BEARN

Rte EL CRUCE
,

Dia 20 de Febrero

GRAN BAILE DE CARNAVAL
a partir de las 21'00 horas

CON CENA A LA CARTA,
BAILE Y MUSICA EN VIVO
Habrá premios para los mejores disfraces
Ctra. Manacor-Vilafranca, km. 41 Tel. 560073

Maria del Mar Riera, per encárreg del Bisbat

Restaura el retaule de l'altar major de
l'Església de St. Miguel
El retaule de l'altar major de l'Església de Sant Miguel de Palma
está essent restaurat per la manacorma Maria del Mar Riera qui, en
un programa de treball intensiu que
culminará possiblement per les
Festes de Pásqua, está duguent a
terme aquesta important tasca de
recuperació turística.
L'Església de Sant Miguel, ubicada al carrer del mateix nom, és una
de les més antigues de Ciutat i possiblement, després de la Seu, la
més important. El Retaule de l'Altar
Major és una important obra barroca mallorquina que, amb el pas dels
anys i en part degut a la po.lució atmosférica, s'ha anat deteriorant. El
Bisbat va decidir la restauració i la
va encarregar a la manacorina
Maria del Mar Riera.
La restauradora, que és Ilicenciada en Bailes Arts i especialitzada
en restauració, ha fet cursos de
practiques al Monestir de Pedralbes, a Florència i recentment ja
havia treballat per al Obispat de
Mallorca en restauració de quadres.
Actualment té un taller propi a
Palma, al carrer Horts i es dedica a
la restauració de pintura antiga, escultures, iconos i documents antics,
com pergamins, etc...
Acceptar el treball de l'Església
de Sant Miguel era un repte, per
treballar alió que en diríem una
obra de permanent exposició públi-

ca i pel fet de tractar-se d'una importantíssima mostre de l'art sacre
de Mallorca. Es va documentar vers
el tema, va fer unes proves inicials i
definitivament ha iniciat la restauració, a base d'un pla de treball d'unes vuit hores diáries.

El retaule está format de distintes
parts, com és habitual, havent-hi
unes curioses columnes salomòniques, la part inferior és de Francisco Herrera; apareixen pintures de
tres arcàngels, Sant Antoni de
Pádua i Sant Francesc d'Assís. En
la bóveda del presbiteri s'hi localitza

una pintura de gran tamany del pintor mallorquí del segle XVIII En
Jaume Morey. En aquests moments, encara que manca un mes i
mig de treball, com a mínim, ja es
pot veure l'efecte de la restauració
en els trams treballats, paró la importancia del treball no es podrá valorar totalment fins al final. Donam
l'enhorabona a la manacorina Maria
del Mar Riera per quan, just el fet
que el Bisbat hagi confiat la feina
ja és una mostra del seu prestigi
dins el ram dels restauradors d'obres d'art.
Bernat Nadal
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AHORA MAS CERCA VEALOS EN MANACOR, EN...

MOTRESA

AUTOMOVI LES

Avda Salvador Juan, 67
TeL 55 50 51

ELLAS DAN EL GOLPE
Local de proyección: Goya Cinema (Fin de semana)
De Penny Marshall, con Tom
Hanks, Geena Davis, Madonna y
Lori Petty. D: 124 Minutos.
«Ellas dan el golpe» se inspira en
un hecho real ocurrido en Estados
Unidos, en 1943. El país ha entrado
en guerra con Alemania y Japón y
la liga profesional de béisbol se encontró completamente mermada de
jugadores, que debieron alistarse
en el ejército. Fue una crisis importante y a nivel nacional. El béisbol
representaba el espíritu americano
por excelencia y corría el peligro de
desaparecer para siempre mientras
sus máximos representantes dejaban el bate por el fusil.
Pero un grupo de mujeres del
medio oeste se decidieron a crear
algo hasta entonces insólito: la liga
profesional femenina americana de
béisbol. Dejaron sus casas y trabajos, se pusieron el traje deportivo,
aprendieron a golpear el bate, corrieron y pararon. Todas ellas escribieron una extraña página en la historia deportiva de los Estados Unidos.
Entretenida comedia, con tintes
ácidos, basada en un hecho real.
«Ellas dan el golpe» puede considerarse como la historia del béisbol

nicipal (Fin de semana)
De Howard Franklin, con Joe
Pesci, Bárbara Hersey, Stanley
Tucci, Jerry Adler y Jared Harris.
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Asesinato Essandalo Crimen.
Fuera cual fuera el tema,
"El Gran Bronx" nunca tomaba partido,
solo tomaba lotos.
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Excepto en una ocasion.

Benzy, es un fotógrafo profesional que recorre las calles neoyorquinas en busca del lado sórdido de
la vida: crímenes, prostitución, negocios sucios. Es la dura forma de
ganarse la vida de los reporteros
gráficos de los cuarenta, a los que
los editores de los periódicos pagan
a «tanto por cadáver fotografiado-.
Benzy tiene facilidad especial
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Ase~scaindalo.
Fuena,cual fuera el tenla,
"Ererlin Bernzini"
nunca toma* partido,
'solo Iffilffila lotos.

Excepto
en una mamo.

femenino en los años cuarenta.
Género: Comedia. Valoración artística: 6. Valoración comercial: 7.
EL OJO PUBLICO
Local de proyección: Teatre Mu-

¿QUIERE SACAR HASTA UN
25% DE INTERÉS AL AÑO?
¡Invierta en los paises del futuro!
Nuestros proyectos en el este de
Europa les garantizan grandes
beneficios.
Llámenos o venga a vernos por más
información.

Inmuebles, capitales y ventas, S.L.
Tel. 84 33 01 Fax 84 38 02
Manacor - Alejandro Rosselló, 5 - 1°

para retratar esa alma nocturna
cruel y peligrosa, de la ciudad de
Nueva York, pero lo hace además
con la sensibilidad del artista. Su increíble capacidad para llegar antes
que nadie al escenario de un crimen, de un incendio, de un atraco,
es reconocida por todos, pero junto
a esto está su ilusión por publicar
sus fotografias en un libro.
En una de sus aventuras fotográficas, conoce a Kay, la propietaria
de un nigth club. Kay está en apuros y el afán de Benzy por ayudarla
la empujará a introducirse en medio
de un escándalo gubernamental, al
mismo tiempo que cae enamorado
de ella.
Género: Drama. Valoración artística: 7. Valoración Comercial: 7.

Ma Magdalena Ramón Piña

PSICOLOGA - NATUROPATA
IRIDIOLOGA
Dietética - Obesidad
Iridiologia Tratamientos naturales
Plaza Weyler, 2

07500 MANACOR
Mallorca

Tel.: 55 55 24
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A S'HORA DE SA VERITAT

Per Felip Barba

L'Ajuntament les
subvencions

Per aquestes dates cada any es
parla de les possibles subvencions
que dóna l'Ajuntament a les diferents entitats esportives del nostre
municipi. Unes subvencions que
sempre serveixen d'ajud als clubs i
que pareix esser que aquest any
1993 per alió de la crisi seran més
baixes que anys anteriors, ja que el
pressupost per les mateixes és realment mínim.
Encara que estic totalment a favor
de que es donin subvencions, crec
que aquestes han de tenir un acabament concret, que no és altre que el
de recolzar econòmicament l'esport
base i mai els equips a on jugadors i
entrenadors cobren i tenen altres
entrades, cosa que no té l'esport
base i que és en realitat el que necessita el supon econòmic de l'Ajuntament.
Les necessitats de cada club han
d'esser ben estudiades pels dirigents municipals i més ara que
tenen una persona responsable dins
la Delegació d'Esports, Toni Pascual, i que tendrá la responsabilitat
de fomentar tot l'esport base manacorí des de les escoles, i podrá valorar les subvencions que necessita
cada club i quines són les seves necessitats a més de les enonómiques, ja que també installacions,
Ilum, aigua, manteniment i aparells
per practicar l'esport que també són
subvencions i que a l'Ajuntament de
Manacor Ii costen bastants de milions cada any i això pareix que no
veuen o no ho volen veure alguns
dirigents dels clubs del nostre muni-

cipi, als que els preocupa més els
doblers i la manera d'aconseguir-los
que emprar-los és el que realment
interessa als responsables municipals, que és potenciar i donar supon
als al.lots que comencen a practicar
qualsevol esport, que no tots practiquen el futbol, sinó que n'hi ha altres
que s'inicien en altres i que també
necessiten la seva subvenció i la millora d'unes installacions per practicar la disciplina esportiva que els
agrada.
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Pens que En Toni Pascual, sabrá
emprar els doblers destinats a subvencions de manera justa i segons
les necessitats de cada club i de la
seva pedrera, a més de gestionar
les millores de les installacions que
crec que són més importants que
subvencionar equips on els jugadors
cobren una fitxa anual o mensual o
altres que tenen patrocinadors milionaris i que necessiten menys subvencions que altres. S'haurà de sospesar tot i donar a cada un la subvenció que les pertoca per les seves
necessitats i pel que realment necessiten i no recapten per altres
conceptes.
Fins ara el peix gros s'havia menjat el petit, és hora d'estudiar en profunditat les necessitats de cada entitat i donar-li la subvenció que li pertany i que aquesta sàpiga el que
costa realment a l'Ajuntament cada
any mantenir unes installacions.
Ja és hora de començar a no mal-

gastar els doblers públics.
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En Tòfol que darrerament no era
tilular per diferents motius, com
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per motiu del seu casament ¡ que el
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport

Quedà reflexat que al Manacor
van millor els terrenys de joc petits i
guanyaren per zero a quatre dins
Esporles, on pogueren iniciar la

En -Mennotti» es pot permetre
tenir a la banqueta al «Gran Capitán” Salas, Santa i Nofret. Així i tot
guanya partits clars i golejant.

seva recuperació.

Va saber manar i va esser un
dels més destacats. En Tofolet que
va esser el capità va demostrar que
potser titular i mantenir la capitania
dels roigiblancs.

Malgrat que En «Beethoven»
Rafel debutás i marcás el gol del
Porto Cristo, no va servir perque l'equip que dirigeix Conesa perdés el
partit i cada vegada quedin menys
esperances de salvació.

Per cert que no es pot permetre
el luxe de canviar a Casals. Segons
el segon entrenador sense aquest
centrecampista el Manacor no ten
idees.
-draiecó.Totsn

De totes formes la situació del
Porto Cristo no és preocupant. El
que més preocupa és quina será
ara la decisió d'En Conesa, fitxar o
desfitxar. És imprevisible.

AEROBIC
PROFESSORA: MARGALIDA PASCUAL
DIES: Dimarts y dijous de 20130 a 21' 30 hs.
LLOC: CLUB SQUASHBOL. MANACOR
INSCRIPCIONS I INFORMA CIÓ
Club Squashbol. C/ Baléria, 14
Tels. 84 32 50 - 84 38 27
MANACOR

VACANCES A LA NEU
De l' 11 al 17 d' Abril, el CLUB SQUASHBOL organitza la

SETMANA BLANCA
per tot aquells socis que volguin esquiar
Aquest any anirem a PAS DE LA CASA (Andorra)
Per informació us podeu dirigir a

5e3111.4 ç_ ILIRe/

tz ffy cae b'spaAors 4 /14441COP
Carrer Baléria, 14 - © 84 38 27 - MANACOR (Mallorca)

EJ Futbol
Goleó y convenció en Esporlas

El Manacor, recibe la visita de un irregular
Arenal
•
Los rojiblancos
deben vencer
con claridad al
conjunto que
entrena Jaime
Bauzá
Después de perder en sus
dos últimos partidos fuera
de Na Capellera, el equipo
manacorense que dirige Miguel Jaume «Jimmy" volvió
por sus fueros y consiguió
una brillante victoria en su
visita al Esporlas. El resultado final de cero goles a cuatro, refleja claramente la superioridad del conjunto rojiblanco, que en la segunda
parte y con goles de Tudurí,
Xavier, Femenies y Nofre,
marcó la diferencia sobre un
rival correoso e incómodo
como fue el equipo de Sebastián Ramón, al que no
bastó su lucha y las reducidas dimensiones del terreno
de juego para inquietar en
momento alguno al líder.
Pasado mañana el Manacor recibe en Na Capellera
la visita del Arenal, equipo

Se vuelve al
horario habitual,
el partido se
iniciará a las
cuatro y media
de la tarde
cir algunos cambios en el
once inicial con respecto al
que jugó el pasado domingo.

Nofre, marcó el cuarto gol de su equipo.
que está dirigido por Jaime
Bauza, que en estos momentos está luchando para
intentar salir de los lugares
peligrosos de la clasificación
y que en las últimas jornadas ha conseguido buenos
resultados por lo que se ha
convertido en un conjunto
incómodo y difícil de batir. El
equipo arenalense va a
venir a Manacor en busca
de dar la sorpresa y dar un
paso adelante para conseguir mejorar su actual clasificación y alejarse de los lugares de descenso.
En lo que hace referencia
al conjunto manacorense,
cabe destacar que parece
que ha salido un poco de su

bache de juego, que necesita ganar al Arenal, para de
esta manera afrontar el partido del día 7 de Febrero en
Santa Eulalia ante la Peña
Deportiva al menos con
estos tres puntos de ventaja
sobre el equipo de Arabí.
No hay novedades importantes en la plantilla rojiblanz.‘a, en la que sigue con molestias Valentín y también
Toni Gomila que sigue recuperándose de sus lesiones.
Por otra parte Jaime Salas,
que no jugó en Esporlas por
una leve afección gripal ya
está totalmente recuperado
y en condiciones de jugar.
Por lo que se pueden produ-

Este interesante partido
va a dar inicio a las cuatro y
media de la tarde y va a ser
dirigido por el Sr. Fernán-

dez Garcia.
Las alineaciones iniciales
que presenten Miguel
Jaume «Jimmy» y Jaime
Bauza, no variarán mucho
de las siguientes:

MANACOR: Llodrá, Copoví, Xavier, Matías, Salas,
Cazorla o Santa, Tófol, Casals, Nofre o Montse, Femenies y Tudurí.
ARENAL: Reus, Manolo,
Serra, Aljhama I, Manresa,
Vicens, Toño, Aljhama II,
Espejo, Ruiz e Izquierdo.
Felip Barba

CÁ" N 17/ VÁS
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* PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
* SE HACEN CAMBIOS DE ACEITES BMW
* TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
C/ Joan Miró, 8

Tel. 84 42 20

MANACOR (Mallorca)

Noticiario DeDortivo
El recurso-denuncio del Porto Cristo, decisivo

Juan Seminario puede ser sancionado por
el Comité Juridisccional de la F.T.B.F.
Hace ya más de un mes
que Angel Conesa relegó de
sus funciones a Juan Seminario, decimos relegar, porque ni el Presidente del
Porto Cristo le dio el cese, ni
tampoco el técnico peruano
presentó su carta de dimisión. Por lo que bajo todos
los conceptos Juan Seminario sigue estando sometido
a la disciplina del Porto Cristo. Desde hace cuatro partidos y sus correspondientes
sesiones de entrenamiento,
Juan Seminario no ha hecho
acto dk. : esenc,a en el Municipal de «Ses Comes»,
pero por el contrario ha presentado una denuncia al
Porto Cristo por haberle ce,

sado en sus funciones, denuncia de palabra ya que no
tiene ningún documento que
lo avale.
Con todo esto la denuncia
fue hacia adelante, el Porto
Cristo era sancionado una y
otra vez por no presentar al
entrenador, pero lo cierto es
que presentaba la ficha del
técnico y este no se presentaba ni a los entrenamientos
ni a los partidos.
Hasta que hace unas dos
semanas la directiva porteña decidió recurrir a las sanciones y denunciar a Juan
Seminario por una falta
grave, que era la de no acudir a las sesiones de entrenamiento ni a los partidos.

El recurso del Porto Cristo
prosperó, ya que el técnico
peruano no pudo aportar
ningún documento en el que
se reflejara su cese y en
estos momentos se está a la
espera de la sentencia definitiva del Comité Jurisdiccional de la Federación Territorial Balear de Fútbol, que
según fuentes fidedignas
puede dar su veredicto en
los próximos días a favor de
la entidad porteña. La sanción que pueda recaer sobre
Juan Seminario puede ser
realmente dura, se le puede
sancionar gravemente por
su falta de asistencia y también está la posibilidad de
que le anulen su Licencia de
Entrenador por un periodo

indefinido. De esta manera
quedaría totalmente desligado del Porto Cristo, sin percibir emolumento alguno y
podría ser sustituido por otro
entrenador, que podría ser
Toni Pastor, si decide dejar
de jugar o en otro caso Juanito Martínez, persona ligada desde hace muchos
años al Porto Cristo y que
en la actualidad entrena al
equipo Cadete.
Por consiguiente dentro
de breves días habrá resolución sobre el «Caso Seminario» y todos los indicios
son que la sentencia será
totalmente favorable al club
que preside Angel Conesa
Felip Barba

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.
1° 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

CI_Futbol

Volvió a perder en su feudo ante el Sóller

El Porto Cristo ha intentado reaccionar en Sa Pobla
No supo el conjunto porteño rentabilizar el gol tempranero del debuntante Rafel
Nadal, que en el minuto 6
adelantaba a su equipo en
el marcador, pero que el
equipo de Miguel Bestard
conseguía antes de llegar al
descanso marcar dos goles
y dar la vuelta al marcador
sumando dos importantes
puntos y hundiendo un poco
más al Porto Cristo que necesitaba de estos dos puntos para iniciar su recuperación y subir algunos peldaños en la tabla clasificatoria.
Pero no fue así y el Porto
Cristo no consigue reaccionar ni alejarse de los lugares
de descenso.
Ahora y con cinco preocupantes negativos el Porto
Cristo debe rendir visita el
próximo domingo al Poblense. Un equipo que no se encuentra en su mejor momento pero que puede

cisivo de cara a conseguir la
permanencia.
No hay novedades importantes en la plantilla porteña, en la cual siauen lesiohaber recobrado la moral
después de la victoria conseguida el pasado domingo
en Lloseta, que le ha permitido borrar los dos negativos
que tenía en su casillero y
pasar a ocupar le décima
posición de la clasificación y
que después de esta confrontación frente al los porteños, los de Nico López intentarán seguir en esta zona
tranquila e intentar subir algunos peldaños en la tabla.
Por su parte el equipo
porteño, que con las nuevas
incorporaciones deberá conjuntar a estas en el esquema de juego, deberá intentar
arañar algún resultado positivo en esta su visita al Poblense en donde el principal
«handicap» puede ser el pé-

nados Piña y Soria y a los
que hay que añadir a Toni
Pastor que tiene un fuerte
golpe en una rodilla y también podría ser baja para
este partido frente al Poblense.
Este encuentro va a dar
inicio a las cuatro y media
de la tarde y va a ser dirigido por el Sr. Quesada Segura.
Las alineaciones que presenten ambos equipos
serán probablemente las siguientes:
Rafel Nadal, marcó el gol
porteño en su debut.

simo estado del terreno de
juego, por la irregularidad de
su piso. De todas maneras
se confía con una reacción
favorable del conjunto del
Porto Cristo y que consiga
un buen resultado en Sa
Pobla, ya que puede ser de-

POBLENSE: Font, Soler,
Fiol, Comas, Enrique, Pascual, Baltasar, Serra Marrón, Alex, Padilla y Ruiz.
PORTO CRISTO: Juanjo
o Alzamora, Tomás, López,
Julián o Pastor, Nadal,
Nieto, X. Riera, César, Vecina, Vecina, Navarrete y
Nando.
Felip Barba

Reaccionó favorablemente venciendo en Ciudadela

El Badia debe vencer con facilidad al Portmany
Después de algunas jornadas negativas, la reacción
del equipo de Esteban Caldentey no se hizo esperar y
a pesar de tener bajas importantes consiguió su objetivo de conseguir la victoria
en Ciudadela y de nuevo
volver a tener en su casillero
dos importantes puntos positivos. El equipo de Cala
Millor rentabilizó al máximo
el gol de Juanito Andreu
conseguido en el minuto 26
de partido, que le permiten
seguir en la zona alta de la
clasificación.
Este domingo el equipo
de Cala Millor recibe la visita
del Portmany, un equipo venido a menos, con muchos
tr)
>1.±- problemas deportivos y económicos, que va perdiendo
03
posiciones y sumando negaen(I> tivos, por lo que el equipo
N de Walter Austin se encuen-

sorprender al equipo del
Badia, aunque va a intentar
poner las cosas difíciles y
vender cara su derrota.

Andreu, su gol dio o dos
puntos a su equipo.

Ira totalmente desmoralizado y es difícil que consiga

Con la moral que supone
haber conseguido vencer en
el difícil campo del Atco.
Ciudadela. El Badia afronta
el partido frente al Portmany
con la serenidad y confianza
de conseguir la victoria y
consolidarse aún más en la
tabla clasificatoria. Un Badia
que sigue teniendo a bastantes jugadores tocados,
los cuales serán duda para
reaparecer frente al equipc
de Sant Antoni, tanto Marcelino como Rosselló se están
recuperando de sus respectivas lesiones pero por el
momento no parece que
estén en perfectas condiciones de ivaar. por lo aue Es-

teban Caldentey tendrá que
recurrir a algunos juveniles
para poder formar un once
con garantías.
Este partido se va a disputar a partir de las tres y
media de la tarde, siendo el
Sr. Molina Campuzano, el
árbitro designado para dirigir
este envite entre el Badia y
la S.D. Portmany.
Las alineaciones probables que presenten inicialmente ambos conjuntos
serán las siguientes:

BADIA: Servera, Bauzá,
Brunet, Colau, Juanchi o
Marcelino, Carrió, Salvuri,
Botella o Peñafort, Andreu,
Nebot y Barceló o Alberto.
PORTMANY: Pepe, Vicente, Maimó, Salgado,
Julio, Pedro, Rafa, Cabrera,
Linde, Bartolo y Santi.
Felip Barba

Los llorencins otra vez con negativos

El Cardassar visita a un lanzado Sóller
Esta visto que al conjunto
que preside B. Servera no
se le dan nada bien los conjuntos Menorquines, este
pasado domingo, a pesar de
llevar todo el peso del evento y adelantarse en el simultaneo con un bonito gol de
Diego Mellado ante el Ferreries, no pudo pasar del empate al igualar el equipo de
la isla vecina en los minutos
finales del compromiso el
manacori Tolo Muñoz enrolado circunstancialmente en
las filas del conjunto que dirige el joven Joan Carretero,
Por lo que el Cardassar a
pesar de subir un peldaño
en la actual tabla clasificatoria -está situado en la onceava posición con dieci-

nueve puntos- se encuentra
nuevamente con negativos,
concreta mente uno
La próxima jornada el
conjunto llorencí intentará
borrar este negativo a costa
del Sóller, cosa que no será
nada fácil puesto que el
conjunto del Valle de los Naranjos está arrasando en
sus últimos compromisos,
sobretodo en su feudo, -su
última víctima fue el Llosetense al que le endosó siete
tantos-, está situado en la
novena posición con ventidós puntos y dos positivos
en su haber. Por otra parte
el Cardassar ha recuperado
a alguno de sus jugadores
para el próximo domingo a
las 1600 h. en Can Maiol

como son Hamon Gomila,
sancionado, y Pedro Pascual, lesionado.
Por lo que las alineaciones probables para un y otro
equipo dirigidos por el Colegiado de la Delegación menorquina SR. URBANO
LUCENA, sean las siguientes:
SOLLER. Juan¡o, Ferrer,
Nadal, Burgos, Tovar, Martin, Cladera, Alfonso o Edu,
Christian, Carmelo y Marín.
CARDASSAR.
Seminario, Roig, Galletero,
Estelrich, Sureda o Gomila,
Gaspar, Torreblanca,
Morey, Rige o Pascual, Sancho y Diego.
J. Fornés
-

-

Ramón Gomila, con
probabilidades de volver a
entrar en el once inicial, una
vez cumplida su sanción

Después de vencer por por la mínima al S'Arracó

El Barracar rinde visita al Ferriolense
Barracar, 1: Galmés, Miguel, Villalonga, Flores, Estrany Sansó (Martí), Servera, Más, Morey (Mora),
López y Sureda (Molina).
S'Arracó, O: Alcina,
Lladó, Pons, Roca, Vidal,
Massanet, Sampedro, Alemany, García, Roig y Medina.
Partido jugado de poder a
poder en el cual y gracías al
gol de Martí el equipo del
Barracar consiguió una importantísima victoria.
Este domingo a partir de
las diez y media de la mañana el Barracar ride visita al
Ferriolense, partido que será
dirigido por el Sr. Arbona
Noguera.
CADETES
Barracar, 1: Perelló, Mayordomo, López, Froufe,
Amez, Expósito, Martos, Fullana, Hernández, Acedo y
Oliver. (Campayo, Caldentey, Febrer y Fons).
Olímpic, 2: Miguel, Toral,
Riqo,
Sureda,
Andrés,

Amez, Holdán, Domenge,
Mulet, Huguet y Romero. (
Soler, Sansó, Servera, Arévalo y Nadal).
Goles: Fullana por el Barracar y Rigo y Nadal por el
Olimpic.

Campins, Bernabé y Fernández. (Adrover, Riera, J.
Parera, Mateos y Heredia).
Goles: Amengual (2), Pol
y Valles por los locales y
Vidal por el Barracar.
BENJAMINES C.I.M.

JUVENILES
Barracar, 3: Bordoy, Cabrer, Caldentey, Vanrell,
Mascará, Riera, Gallardo,
Prohens, Miguel, Fernández
y Cobo. (J.L. Miguel, Fons,
Puigrós y Febrer).
Felanitx, 2: López, Monserrat, Obrador, Muñoz„
González, Lozano, Soler,
Evaristo, Estévez, Páramo y
Adrover. (Cano y Fullana).
Goles: Prohens, Fernández y Cobo por los barracaneros y Muñoz y Páramo
por el Felanitx,

Petra, 2: A. Font, T. Font,
Moragues, Riera, García,
Barceló, Garcías, Amengual, Sansaloni. Oliver y Nicolau. (Perelló, Alzamora y
Forteza).

INFANTILES

La salle del Barracar, 5:
Durán, Amer, De la Rosa,
Heredia, Linares, Pomares,
Febrer, Guzmán, López,
Sáez y Sansó. (Cabanillas,
Heredia, Llull y Abad).
Goles: Riera y Garcías
por el Petra y Heredia (2),
Pomares (2) y Guzmán por
los lasalianos.

Binissalem, 4 - Barracar,
1: Simarro, Gelabert, Miguel
Angel, Vidal, Matamalas,
Parera, Rigo, Grano di Oro,

S'Horta, 1: Dalmau, Vallbona, Barceló, De la Fuente
Torres, González, Moreno
Rigo, Durán y Vadell. (Más,

Maté, Marote, Hernández
Bermúdez y Heise).
Barracar, 2: Sánchez
Barceló, Veny, Ortega, Hernández Borges, Romero
Cano, García, Perelló y G
Barceló. (Ruiz, Javier, Adrover y Sureda).
Goles: Moreno por el
s'Horta y García (2) por el
Barracar.
FESTA BARRACANERA
El próximo día 12 de Febrero, la UD. Barracar celebrará su ya tradicional «Vetliada Barracanera» que
como siempre estará compuesta por una excelente
cena y a continuación Baile
de Salón amenizado por la
popular «Roseta» y su organo, además de otras atracciones y sorpresas. También y como viene siendo
habitual esta «Vetllada Ba- (11
rracanera» tendrá como escenario Es Jordi des Recé.
Sede Social de la U.D. Batri
rracar.
u-1

iJ Futbol

Los Infantiles sucumbieron en su feudo

Cantera del Porto Cristo

Meritorios empates de los
Juveniles y Benjamines

Victoria de los Cadetes
sobre el Campanet

El guardameta Benjamín Biel Roig, tuvo una destacada
actuación
Benjamines Consell
VILAFRANCA, 1
CARDASSAR, 1
Cardassar.- Roig, Bailester, Santa, Planisi, Loren,
Jeroni, Gil, Galmés, Gomila,
Riera, Servera (Pascual,
Durán, Llinás, Roca, Mateu).
Meritorio empate de los
chavales del tanden XimParrino ante el buen conjunto vilafranquer, los Ilorencins
dominaron el marcador en
todo momento con un tanto
de Loren, pero los locales
lograron la igualada a falta
de cinco min. del final.
Infantiles 1' Reg.

CARDASSAR, 1
POLLENÇA, 2
Cardassar.- Brunet, Um(e.
Ln
bert, Llinás, Alberti, Toni
Ramon, Sánchez, Moll,
Riera, Ordinas, Sansó, Cabrer (Mike, Soler).
No fue suficiente el bonito
N

tanto materializado por J.
Riera. Para que los puntos
en litigio se quedarán en
casa. Lo más justo hubiese
sido un empate.
Juveniles 1 Reg.
INDEPENDIENTE, 2

Vílchez, autor de los dos goles porteños.

CARDASSAR, 2
Cardassar.- Dioni, Santandreu, Fullana, Servera,
Soler, Sancho, Mestre, Paleta, Nofre, Jaume, Morey
(Pascual, Femenias, Grimalt).
Gran reacción del conjunto “granoter" que tras ir perdiendo por dos-cero, lograron empatar (con un poco
de ambición ahora hablaríamos de victoria) con tantos
de Mestre y Soler. Destacar
la incorporación en las filas
Ilorencinas de los Cadetes
Santandreu y Grimalt que
tuvieron una excelente actuación.

Porto Cristo, 2: Adrover,
Ciguentes (Cañellas), Navarro, Barceló, Bernat, Ribot,
Vilchez, González (Febrer),
Nadal (Cerdá), Pérez (Allande) y Font.
Campanet, O.
Goles: Vílchez (2).
Por fin los cadetes lograron ganar después de muchas semanas sin conocer
el sabor de la victoria. Los
jugadores realizaron un partido aceptable, estando muy
bien dirigidos en todo momento por Juanito Martínez.
Esperemos que esta victoria sirva para levantar el
árIlmo a los chavales porte-

ños.
BENJAMINES C.I.M.
Porto Cristo, 3: Riera,
Diego, Francisco, Perelló,
Barrado, Guardiola, Rodríguez, López, Hervás, Alabarce e Hidalgo.
Goles: Guardiola (2) y Alabarce.

A pesar de las numerosas
bajas, el conjunto de «Guti»,
logró derrotar a un incómodo rival el Avance, en un
buen encuentro en el que
destacó Perelló que realizó
un sensacional partido.

Futbol / Cantera C.D. Manacor
Con su victoria en Montu'iri

El Juvenil Manacor vuelve a recobrar sus
posibilidades
Después de la importante victoria conseguida el pasado domingo en «Es Revolt» de Montuïri, el Juvenil Manacor «A», vuelve a recobrar sus posibilidades de consguir el titulo de campeón de su grupo y con ello clasif
carse para disputar la Fase Final del Campeonato de Ba-

leares.
Después de un inicio de competición titubeante los
juveniles rojiblancos de la mano de Miguel Santandreu
«Santa» han reaccionado favorablemente y se encuentran a tan sólo un punto de actual líder el CIDE «B».
Grimalt. Munar, Puigrós, Miguel, Riera, Gomila, Di
Bella, Fullana, Parera, Vicens y Servera.
Goles: Gómez (2) y Morales por el Manacor y Miguel (2), Parera, Munar, Gomila y Marc por el Manacorins.
Olímpic, 1: Mayol, Bernabé, Alvarez, Valls, Parera,
Peñaranda, Arey, Calderón,
Busquets, Febrer y Muntaner.
Atco. Manacor, 5: Gelabert, Ruano, Palma, Gayá,
Llull, Truyols, Díaz, Pascual,
Rodríguez, Morey y Munar.
Goles: Arey por el Olímpic y Rodríguez (2), Díaz y
Peñaranda por el Atco. Manaco r.

Los de Miguel Santandreu «Santa- por el buen camino.

El Manacor «A» consiguió
dar la vuelta al marcador y
con goles de Varón y Munar
conseguir batir al siempre
difícil Montuïri. Victoria que
es importantísima para los
juveniles rojiblancos que
vuelven a recobrar todas
sus posibilidades.
Por el Manacor «A», jugaron: Carrión, Sureda,
Munar, Font, Pascual,
López, Pablo, Varón,
Acosta, Copoví y Fullana.
(Grimalt, Santa, Vaquer,
Vadell y Caldentey).

Ses Salines, 1.
Goles: Marí (2), Rigo,
Gornés y Frau.

BENJAMINES C.I.M.
Mateu y Sáez. (Castillo, Gomila y García).
(2),
Goles:
Massanet
Castillo, Mateu y Pascual.

CADETES
Bernat,
Manacor,
4:
Durán, Pol, Ramírez, Gayá,
Mestre, Pocoví, Soler, Copoví, Munar e Iván. (Llull,
Matamalas, Estrany, Martínez y Quetg las).
La Salle de Palma, 1.
Goles: Iván (2) y Copoví
(2)

Febrer,
Manacor,
1:
Veny, Blanes, Juan, Nicolau, Moragues, Machado,
Llabrés, Llompart, Serra y
Sureda. (Castillo e Hinojosa).
El gol rojiblanco fue marcado por Moragues.

FUTBOL-7
Manacor «B», 5: Tófol,
Martos, Santa, Cánovas,
Gornés, R. Méndez, Rigo,
Marí, Sureda, P. Méndez y
Moragues.( Mascaró y
Frau).

INFANTILES
Escolar, 1 - Olímpic, 5:
Sansó, Grimalt, Miguel,
Morey, Muñoz, David, Terrasa, Pascual, Massanet,

Manacor, 3: Melis, Pedro,
García, Morales, Riera,
Bonet, Carlos, Rafe!, García
y Amer.
Manacorins, 6: Bassa,

Veny,
13:
Manacor,
Andreu,
Hinojosa,
Riera,
Muñoz, García, Munar,
Gayá, Huertas, Richart y M.
Miguel. (Pascual, J. Miguel,
Caldentey y Toral).
Montuïri, O.
Goles: M. Miguel (4),
Munar (2), García (2), Gayá,
Huertas, Richart, Toral y J.
Miguel.
Olímpic, 13: Lorenzo,
Santa, Adrover, M. Amer,
Morey, Barragán, Mondejar,
Mesquida, Albert, David y
Muñoz. (Pachón, Llaneras,
Marcel, P. Amer Y Gallego). (1)
CD
Porreres Atco., O.
Goles: Muñoz (4), Mes- zco
quida (3), Albert (3), Llaneras, M. Amer y Marcel.

Li Futbol
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.

Bar Can Miquel-Es Forat
empató a cero con El Molinar
Zarza 0. Serra, Oliva, Alcon, Serra II, Marqués, Tomas,
Rado, Espinosa, Jordá, Hassan y Ben. En la segunda parle
Bennis y Mas.
Bar Can Miquel Es Forat 0, David, Mira, Soler, Alcover,
Salas, Amer, Galmés, Jaume, J. Mira, Amer II y Taqueta. En
la segunda parte Gonzalez y Estelrich.
Árbitro Sr. Ripoll. Lamentable. No supo controlar nunca el
partido. Sacó de quicio al equipo manacorí. Enseñó tarjetas
amarillas a Alcou (2) y Oliva del equipo local y a T. Mira, Taqueta, Galmés, Salas (2), del equipo manacorí y rojas directas a Jaume y a Sión entrenador del equipo Foradell.
-

PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!

CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO

C.D. CARDASSAR
Diego Mellado
Gaspar
SOriiinário
Mor'ey

'29
28

•22
21

ROSOúái
Ramón
SUreda
Rigo
Servera
.Loren..
ROsselló
. Casals
.Pérelló
Mas
Mestre

20
17
15
13
11
10
5
2

1
1

La Penya 1 - Aficionat Consell O
Zarza O - Bar Can Miquel/Es Forat O
UD. Son Oliva 2 - Rte. Tropical 5
Son Canals 3 - La Fiore 1
Vet. Santa Ponga 2 - Munper 3
Ferret. Can Bauzá 2 - Bar Rosaba 2
Topos -0 - Comercial Marí 2
Autoes. Levante 5 - Bayer 1

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

21
.........

RESULTADOS GRUPO A

CLASIFICACIÓN

:;J'J''Sançho
Galletero

Incidencias: Flojo encuentro el jugado el sábado pasado
en el Campo del Molinar por el equipo manacorí que a pesar
de dominar insistentemente el partido no pudo perforar la
meta muy bien defendida por Serra.
Además hay que resaltar la carnevalesca actuación del
Sr. Ripoll, que ya no está para estos trotes y se ensañó con
los de Manacor que quizás le protestaron demasiado sus
múltiples errores, lo que convirtió el partido en un auténtico
cúmulo de despropósitos y el que se llevó la peor parte fue
el equipo de Manacor.
Para este sábado se recibe la visita del SON CANALS
equipo clasificado en la 3 posición de la tabla, partido pues
complicado y más si tenemos en cuenta que el equipo Foradell está practicamente en cuadro. El partido comenzará a
las 1530 en el Campo Andrés Pascual Frau.

Munper

UD. Zarza
Topos
Aficionat Consell
La Penya

Ramón Gomila

La Flore
UD. Son Oliva
Autoes. Levante
Ferret. Can Bauzá
Bar Rosaba
Bayer

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
13
12
13
12
11
9
9
9
6
5
7
4
3
1

1

3
5
5
2
2
3
4
4
3
4
5
1
5
5
4
3

1
2
3
5
6
6
7
7
8
10
10
12
11
12
15
16

85
58
56
53
43
62
44
44
29
29
32
29
30
29
24
11

17 35
32 31
20 29
32 28
27 26
32 25
31 22
28 22
32 21
44 16
52 15
53 145
57 13
55 11
70
5
74
5

Futbol Penas

Sólo dos equipos del Grupo A, clasificados
para la segunda fase
Los resultados de la pasado jornada fueron:

Descansa: Bar El Serralt

Grupo A
P. Mallorca, 3 - Bar Serralt, 1
Droguería Mas, O - P. Son Servera, 1
Serv./Margarita, 1 - G. Galletero, 1
Pub Can Mac, 4 - Bar Es Tai, 1

Grupo B

Arcs, 2 - Márm. Esgramar, 5

Cristo

S'Estel/Dur-Art - Modas Juima/Porrón; sábado 30, a las
1730 h., Poliesporitu
Bar Can Nofre - Bar Ciutat; sábado 30, a las 1745, Porto

Descansa: Calas de Mallorca

Cardassar - Las Tinajas; sábado 30, a las 1630 h., San Lo-

renzo
Plantas Adrover - C.E. Son Macià; domingo 31, a las 1030
h., Jordi des Racó
Casa Extremadura - Rambles Mun.; sábado 30, a la 1645
h., Felanitx.
Descansa: Carrocerías Can Biel.

Grupo B
S'Estel/Durt-Art, 9 - Carr. Can Biel, 1
Bar Ciutat, 0 - Cardassar, 3
Las Tinajas, 1 - Plantas Adrover, 5
C.E. Son Macià, 2 - Rambles MundiSport, 7
C. Extremadura, 1 - Modas Juima/Porrón, 2

Descansa: Can Nofre
Grupo A
Peña Son Servera
Pub Can Mac
Bar Es Tai
F. Servera/Margarita
Garaje Galletero
Calas de Mallorca
Mármoles Esgramar
Droguería Mas
Arcs/Artà

Peña Mallorca

17
18
17
17
18
18
18
18
18
19

13
12
11
9
8
8
9
9
3
2

3
3
1
4
6
4
2
1
4
3

2
3
6
5
4
6
7
7
11
14

57
53
56
48
55
40
45
56
34
31

26
31
36
26
23
46
33
43
50
73

29
27
22
22
22
20
20
18
10
6

18
18
17
18
17
18
17
17
19
19
17

14
13
12
12
10
7
6
5
3
2
1

2
3
2
3
3
1
2
2
4
2
2

2
2
3
3
4
10
9
10
12
15
14

82
52
78
47
52
28
31
30
44
21
22

24
24
31
25
38
42
52
57
67
66
65

30
29
26
26
23
15
14
12
10
6
4

NOTA: Partido amistoso entre Bar El Serralt y Carrocerías
Can Biel; sábado a las 1745 en el A.P. Frau.

CENTRO REHABILITACION
Manacor
C/ Ses Parres, 4 (C/ Silencio)
Tel. 55 33 13 - 07500 MANACOR

Grupo B
Rambles/MundiSport

Modas Juima/Porrón
Plantas Adrover
Cardassar
Bar Can Nof re

Casa Extremadura
C.E. Son Macià
Las Tinajas
S'Estel/Durt-Art
Carro. Can Biel
Bar Ciutat

Patrocina máximos goleadores
PEÑAS FÚTBOL
GOLES
GRUPO B
25
Antoni Cánovas
(Peña S. Servera)

Martín Santandreu

Miguel Gaya

JORNADA 21

(Rambles

Grupo A

Antonio Sánchez

-

18

MundiSport)

(M. Esgramar)

Peña Mallorca - Márm. Esgramar; domingo 31, a las 1030
h. A.P. Frau
Calas Mallorca - Droguería Mas; domingo, a las 11 h. Calas
de Mallorca
P. Son Servera - Servera Marg.; sábado 30, a las 1530 h.,
Cala Millor
Gar. Galletero - Rin Can Mac; sábado 30, a las 1530 h.,
Poli esporitu
Bar Es Tai - Arcs/Artà; sábado 30, a las 1530 h., Porto Cristo.

22

(Plantas Adrover)

18
Antoni Cánovas

EQUIPOS MENOS GOLEADOS
GOLES
22
G. Galletero
22
Ramblas - MundiSport
23
Juima - Porrón

••«.•
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Tan sólo dos equipos consiguieron la
victória en la última jornada
Tan sólo dos representantes del Perlas consiguieron en la última jornada la victoria. Dicho mérito corrió a cargo del equipo Senior Masculino en el
primer partido correspondiente a la fase de descenso y que disputaron en la pista del Rotlet Molinar. El segundo vencedor de la jornada fue el cadete masculino en el partido que disputaron el domingo en Na Capellera y frente al Arta. El resto de
Redacción.- Nueva jornada con
más derrotas que victorias para el
Club Perlas Manacor en los partidos disputados el pasado fin de semana en las diferentes categorias.
Tan sólo dos equipos, el Senior y
cadete masculino se anotaron resultados a su favor, el primero con
visita al Rotlet Molinar y el segundo
frente al Artá. El resto de las plantillas más bien realizaron unos partidos irregulares, a excepción del cadete femenino que con una fuerte
reacción en los últimos diez minutos de juego estuvieron a punto de
llevar al líder Bons Aires a la prórroga. En esta próxima jornada tan
sólo tres equipos disputarán sus correspondientes partidos en Na Capellera, el primero a cargo del juvenil femenino contra el Sa Pobla seguido del juvenil masculino frente al
Patronato. El domingo por su parte,
los máximos representantes de
esta entidad manacorense de baloncesto se enfrentarán en su segundo encuentro de la fase de descenso ante el dífícil Modas Joggin.
Este encuentro dará inicio a partir
de las doce del mediodía.
Tercera División

ROTLET MOLINAR: 51 (20 y 31)
. 173. 20 canastas en juego (1 triple) y
1310/15 tiros libres. 34 faltas personales. Eliminados Pastor, Lucas, lsern

cf)
N.y Bonet.

las plantillas perdian claramente en sus respectivos compromisos a excepción del cadete femenino, quienes a pesar de iniciar un partido de mala
calidad, estuvieron a punto de llevar al líder Bons
Aires a la prórroga gracias a una fuerte reacción
de las manacorenses en los últimos diez minutos
de juego.

Pastor (6), Lucas (7), Lucas
D.(2), lsern (1), Aguilera (17), Robledo (4), Bonet (4) y Amengual
(10)

Reus (5), Sánchez (17), Muñoz
(2), Riera (11), Botellas (15), Jordà
(3), Botellas S.(4), Pastor F.(2) y

PERLAS: 67 (31 y 36)
23 canastas en juego (1 triple) y
20/41 tiros libres. 19 faltas persona-

Primer compromiso y primera victoria del equipo Senior Masculino
del Club Perlas Manacor en su visita a uno de los equipos más flojos

les. Sin eliminados.

Barceló (8)

de su categoria dentro de la fase de
descenso. A pesar de que se fallara
un alto porcentaje de tiros libres, los
16 puntos de diferencia en el marcador final viene reflejada básicamente por las canastas conseguidas desde este punto ya que tan
sólo anotaron tres canastas mas
que el Rotlet Molinar de dos puntos,
lo que supondria una ventaja de
seis puntos. A pesar de ello el equipo local acumuló nada menos que
34 faltas personales por lo que al
Perlas se le ofreció la oportunidad
de anotar un total de 40 tiros libres
de los que aprovechaba tan sólo un
cincuenta por ciento por diez convertidos del Molinar. Cabe destacar
también a favor de los manacorenses el buen inicio en este partido
pués se anotaban en el minuto un
0-7 que estuvo precedido después
por un 7 a 4 a favor de los locales.
En definitiva una jornada positiva
que deberia repetirse el próximo
domingo ante uno de los equipos
más fuertes de su categoria, el
Modas Jogging.
El movimiento del marcador en
este encuentro fue el siguiente:
m.5 (0-7), m.10 (7-11), m.15 (15 19), m.20 (20-31), m.25 (29-36),
m.30 (32-45), m.35 (39-56) y m.40
(51-67)

Otros partidos
Los dos representantes en categoria juvenil del Perlas perdieron el
pasado sábado en Na Capellera
por trece puntos de diferencia, el
masculino frente al cuarto clasificado el Patronato Social y las féminas
ante el tercero el Colonya Pollença.
Los dos encuentros se disputaron
básicamente con un dominio claro
de los equipos visitantes, realizando principalmente las féminas, un
mal encuentro tanto ofensivo como
defensivo.
Por lo que se refiere a las chicas
que entrena Joan Matamalas, éstas
iniciaron un partido más bien irregular ante el líder Bons Aires, perdiendo numerosos balones en ataque.
A pesar de los numerosos fallos de
las manacorenses, el equipo visitante no se alejaba con gran diferencia en el marcador por lo que el
Perlas estuvo a punto, y a raiz de
una fuerte reacción en los últimos
diez minutos de juego, de ganar el
partido o en todo caso empatarlo y

,•111'

obligar a realizar la prórroga. Desafortunadament pero, ni una cosa ni
la otra sucedió ya que el Bons Aires
anotaba una canasta en los últimos
segundos que les daba la victoria
de dos puntos. El resultado final fue
de 31 a33.
Finalmente y por lo que se refiere
a la categoria infantil, ninguno de
los dos equipos que tomaron parte
en la jornada del pasado fin de semana lograron vencer a sus rivales.
El Perlas-A en femenino perdia por
67 a 18 en la pista del Jovent y el
infantil masculino-A por 15 a 71 en
Na Capellera y ante el tercer clasificado de su grupo, el San Agustín.

Próxima jornada
Sábado, 30 de enero de 1993
CADETE FEMENÍ
Petra - Perlas

17 h

CADETE MASCULÍ
P. Social - Perlas

17 h.

JUVENIL FEMENÍ
Perlas - Sa Pobla

17 h.

JUVENIL MASCULÍ
Perlas - SYP Patronato — 1830 h.
Domingo, 31 de enero
SENIOR MASCULÍ
Perlas - Modas Joggins

12 h.

Club Voleibol Manacor

Victories deis dos equips femenins
Resultats dels partits jugats el passat cap de setmana:

Domínguez, Tercero i Mascará.
Comentad: Bon partit el
jugat per les nines del C.V.
Manacor, on en el primer set
s'han vist sorpreses per el
C.V. Bunyola, equip que tornava la pilota en el segon o
inclús en el primer toc al
camp contrari.
A partir del segon set,
s'ha anat imposant el bon
joc i el bloqueix del C.V. Manacor, les quals no han tingut cap mena de problemes
per guanyar els dos següents sets.
En el quart set, la confiança d'esser superiores, ha fet
perdre aquest set a les nostres nines.
Ja en el «lie break» s'ha
imposat la lógica i debut al
bon treure i la bona

2 DIVISIÓ MASCULÍ
C.V. Rafal - C.V. Manacor: 3-0 (15-7, 15-12, 15-3).

CADET MASCULÍ
C.V. La Salle Pont d'Inca C.V. Manacor: 3-2 (15-12,
15-2, 14-16, 12-15, 15-10)

CADET FEMENÍ
C.V. Bunyola - C.V. Manacor: 2-3 (15-9, 8-15, 1015, 15-8, 13-15).
Alineacions C.V. Manacor: Navarro, Miguel, Gelabert, Febrer, Vives, Castor,

col.locació, el C.V. Manacor
ha guanyat el set i el partit.

En resum, mal partit del
C.V. Manacor, amb moltes
errades a la treta, jugant
amb poca concentració i
poca col.locació dins el
camp.

2' DIVISIÓ FEMENINA
C.V. Bunyola - C.V. Manacor: 1-3 (9-15, 12-15, 158), 5-15).
C.V. Manacor: E. Galmés,
J. Perelló, M. Matamalas, M.
Riera, M. Francia, M.A. Perelló, A. Pomar, J. Mas.
Comentari: Mal partit el
Jugat per l'equip manacorí
dins el camp del C.V. Bunyola, equip bastant fluix i
bastant inferior al nostro
equip.
L'equip bunyolí tornant les
pilotes al primer o segon
toc, despistava a les jugadores del C.V. Manacor, les
quals estaven molt mal
col.locades dins el camp.

PARTITS PER AQUEST
CAP DE SETMANA
-Dissabte dia 30, a Can
Costa, a les 16 h., partit de
Cadet masculí entre el C.V.
Manacor i el C.V. Pollença, i
a les 18 h. partit de 2' Divisió Masculí entre el C.V.
Manacor i el C.V. Ophiusa
de Palma.
-Diumenge dia 31, a les
11 hores, a Can Costa, partit de 2' Divisió Femenina,
entre el C.V. Manacor i el
C.V. Rafal, líder d'aquesta
Divisió.

VEHICULOS DE OCASION
OFERTAS
DE LA
SEMANA

SEAT IBIZA GLX 1.5
CRIMEN AX 3.P 1.1
SEAT IBIZA 5.P diesel
OPEL CORSA 5.P diesel

*Renault 9 PM-AB Diesel
*Renault Super 5 PM-AT Garantizado
*Renault 4 PM-AN Muy cuidado
*Renault 4 PM-Y económico.

*Fiat Tempra PM-BD como nuevo
*Fiat Uno 45 PM-AV impecable
*Fiat Uno 70 PM-AK U n ico d ueño
*Fiat Uno 45 PM-BM 725.000.PM-BD Precio oferta
*Fiat Panda
*Fiat Panda PM-BH muy cuidado
*Ford Fiesta PM-AC oferta
*Ford Fiesta PM AK perfecto
*Ford Fiesta M-Y económico
*Citroen AX 5 p PM-AW impecable
*Opel Corsa GT PM-AF buen precio
*Opel Corsa City PM-AF garantizado
*Peugeot 205 GR PM-AF unico dueño

*Renault 4 furgón PM-AG barata
*Seat Marbella PM AT buen precio
-

*Seat Panda PM-AH Económico
*Seat 131 diesel PM-0 armilar.

-

e
e
e
1

e

-178.000.4-10.000.525.000.525.000.-

PM-AN
PM-AN
PM- AY
PM-AS

*Austin Metro MG PM-AV impecable
*Lancia Y10 PM-AV muy cuidado
techo practicable
*VW Escarabajo
*Suzuki Samurai PM AM garantizado
*Moto Guzzi 1.000 muy cuidada
-

*precio llave en mano (Traspaso, ITV, IVA, ticket)
*Financiación a su medida.
*Vehículos revisados y garantizados

Autoventa Manacor S A

POLÍGONO INDUSTRIAL
•V. , Ierio

113. 84 34
de 8'30 a 1, de 3 a 8

Manacor

y sabades 111,111,111,1S

V Torneig Penyes Voleibol Manacor 92-93

Bulla de Llevant encapçala la classificació
Contra l'equip de Bulla de Llevant no hi ha res a fer, du
guanyats tots els partits disputats i solment ha perdut cinc
sets dels quaranta un jugat, el dissabte passat guanyà el
partit per 0-3 contra el Moldures Llull/Café Hípica, no tingueren cap problema ja que el Moldures solment foren sis jugadors.
Impremta Leo/Pub Aha va perdre contra Es Tai per 0-3,
Es Tai és un dels equips del quatre que van empatats a 19
punts, juntament amb Rte. Los Dragones que també guanyà
sense cap problema per 0-3 a l'equip femení de óptica Tugores.
C.V. Artá tornà començar a guanyar partits després de la
depresió que anava passant aquesta vegada contra l'equip
estudiantil I. Mossen Alcover.
Mobles Vda.J. Parera aconseguí guanyar un set al Pub
s'óliba, que es coloca amb segona posició de la classificació després d'haver guanyat per 1-3 amb bastant dificultat.
Exc. Hnos. Esteva anava guanyant el partit per 2-1 de
sets amb dificultat contra el C.J. Petra, després es confiaren i
al final fou favorable a l'equip visitant per 2-3.
T. Balear Vilafranca/Nautilus S. Servera un partit on els locals guanyaren per 3-1, un partit de transició solment es juguen quedar par o impar a la classificació

RESULTADOS DE LA JORNADA 13
Mobles Vda. Juan Parera 1 Pub s'Oliba 3
Club Voleibol Artá 3 - I.N.B. Mossen Alcover
Excavaciones Hnos.Esteva 2 - Club Juvenil Petra 3
Optica Tugores O - Restaurant Los Dragones 3
Molduras Llull/Café Hípic O - Bulla de Llevant 3
Tejar Balear/Vilafranca 3 - Nautilis/Son Servera 1
-

CLASIFICACIÓN
Bulla de Llevant 24 punts, Pub s'óliba 23, Mobles Vda.
Juan Parera 19, Restaurant Los Dragones 19, Molduras
Llull/Café Hípic 19, Club Voleibol Artà 19, Tejar Balear/
Vilafranca 16, Nautilus/Son Servera 16, Excavaciones Hnos.
Esteva 16, Pub Es Tai 15, Club Juvenil Petra 15, Elite/Son
Servera 13, Optica Tugores 13, I.N.B. Mossen Alcover 12,
Imprenta Leo/Pub Aha 10.
Rafel

PROXIMA JORNADA 14 30-1-93

VENTA DE

28-1-93
Elite S. Servera - Pub s'Oliba a S. Servera a les 2100 h.
Arbitra: Nautilus
29-1-93
Pub Aha/Imp. Leo - T. Balear Vilafranca a Vilafranca a les
2000 h. Arbitra: C.J. Petra
Es Tai - T. Balear Vilafranca a P. Cristo a les 1600 h. Arbitra: C.V. Artá
Rte. Los Dragones - Moldures Llull a P. Cristo a les 1730
h. Arbitra: Es Tai.
Nautilus S. Servera - Mobles Vda. J. Parera a P. Cristo a
les 1900 h. Arbitra: Dragones
C.J. Petra - Optica Tugores a Petra a les 1600 h. Arbitra:
C.V. Artà.
Bulla de Llevant - Imprenta Leo/Pub Aha a Na Camella a
les 1600 h Arbitra: Institut.
Institut - Exc. Hnos. Esteva a Na Camella a les 1730 h.
Arbitra: Imp. Leo
C.V. Artá: Descansa

APARTAMENTOS
en Porto Cristo

a partir de
3.000.000 pts.
Amueblados,
con garantía hipotecaria

Simó

12 años
VCILATC1
Venta y servicio

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA

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

Tel. 82 01 19
(lunes, miércoles y viernes
de 15a 17 horas)

Tennis Taula

Es va inaugurar el nou local
Espectacular derby local
entre Laboratoris Quick i Autorecanvis Cardona, ja que
aquesta setmana a la Cafeteria s'Hort es va disputar la
que a les postremáries será
la decisiva partida per l'obtenció del títol de Campió de
Balears y deim això porqué
amb la partida jugada
aquesta setmana i la de la
tornada possiblement es decidirá el Campionat de Balears sense oblidar que l'equip Joieria Ramon Llull que
aquesta volta pareix que
está una mica dormit però
que creim que encara té
molt per decidir.
Passam a lo que va eeser
el partit del match. Per el
Laboratorios Quick jugaren:
Miguel Oliver, José Luis Moragón i Antoni Pons i per el

AUTORECANVIS CARDONA: Cristóbal Juárez, Sion
Vives i Juan Fons.
El resultat final va esser
d'un 5 a 2 per l'Autorecanvis
Cardona que amb aquesta
victòria es consolida com a
líder del campionat de Dalears. Amb l'ambient que
ellá es registrà fou de yertader club ja que la partida en
sí estava plena d'espectativa, ja que tots els jugadors
es coneixen a la perfecció i
no cabia cap pronòstic. A
priori tot estava en joc. El
Laboratorios Quick es va
trobar amb un Cristóbal Juárez vertaderament inspirat,
rompent una vegada i altre
amb l'esquema de joc de
cuants rivals es posaren davant i essent vertaderament
el vallador del seu equip.

També la gran actuació de
Sion Vives que es va desdobl à en joc, sobrepassant en
molt el seu nivell de joc, per
així peder dur el seu equip a
la victòria final. Per part del
Laboratorios Quick destacaríem la gran actuació de Miguel Oliver, malgrat que
sense estar en plena forma
va demostrar que a la nostra
comarca es sense dubtes el
millor, tant en el terreny deportiu com en el del company i amic. Per altra banda,
José Luis Moragón es va

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
\Z""

)

v

awsugalta

trobar a lo millor una mica
nerviós assabentat del joc
dels seus companys, en
aquesta ocasió rivals. En
definitiva, un derby que va
agradar molt a quants ens
desplaçàrem allá per poder
contemplar-lo i admirar a lo
millor de la nostra comarca
en aquest esport que cada
dia intentam aixecar de
cada cop més.
L'equip de Joieria Ramon
Llull aquesta setmana va
descansar.

17. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
INFANTII Y ADULTOS
Masculino y Femenino

Gimnasia de Mantenimiento
Femenina

Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30

HORARIO Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 arios de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche

GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSENANZA Y OTORGAR GRADOS

DIRECCION: Pep Mascaré (CH. 49 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)

Dardos

Sigue el codo a codo entre el Bar Poker y Condal
La pasada jornada puso
de manifiesto la igualdad de
los equipos que co-lideran la
Primera División, Bar Poker
y Bar Condal, que en su
partida empataron y que siguen manteniendo el codo a
codo en la clasificación con
25 puntos.
Los resultados de la pasada jornada fueron:
Primera división: Bar
Poker, 4 - Condal, 4, Olímpic, 5 - Can Martí, 3, S'Hort,
8 - Sa Mora, O, Es Cau, 4 S'Estel, 4, Roseta, O - Can
Nof re, 8.
Segunda división: Es 8
Vents, 4 - Biblioteca Muro,
4, Sa Mora Atco. 5 - S'Hort
Atco. 3, Bar Nou, 3 - Bar
Ciutat 5, Ropits, 5 - Poker
Atco. 3, S'Estel Atco. 8 Real Es Cau, 0, Can Martí
Atco. 4 - C.D. Baretta, 4.
CLASIFICACIONES
Primera división: Bar
Poker y Bar Condal 25 puntos, Can Nof re, 2, S'Hort,
19, S'Estel y Olímpic, 16,
Recre/Delicies, 15, Roseta,
11, A.T. Nofre, 10, Es Cau y

t on i a Guzmán y Antonio
Galmés, 28.

Las partidas que se van a
disputar hoy viernes son las
siguientes:
Primera División: Bar
Poker - Olímpic, Condal,
Nofre A.T., Sa Mora - Roseta, Recre/Delicies - Es Cau,
S'Estel - S'Hort, Nof re - Can
Martí.
Segunda división: Can
Martí Atco. - Es Ropits, C.D.
Baretta - Es 8 Vents, Real
Es Cau - Bar Nou, Biblioteca
Muro - Sa Mora Atco.,

Sa Mora, 7, Can Martí, 5.
Segunda división: S'Estel Atco. 29 puntos, Biblioteca Muro y Ropits, 20, Es 8
Vents, 18, Bar Nou, 17, Sa
Mora Atco. 16, C. Baretta y
Real Es Cau, 15, Bar Ciutat,
14, Can Martí Atco. 6,

-

Pedro Puigrós y José Martínez, 41.
Segunda división: Juan
Mercant, 35 puntos, Juan
Recaj, 33, Rafael Jurado,
32, Antonio Madero, 29, An-

A partir de hoy viernes se
sancionará al equipo que no
presente el acta del partido
antes del domingo siguiente.
La sanción consistirá con la
pérdida de un punto en la
clasificación.

S'Hort Atco. 4.

Plaza Iglesia, 2
Tel. 55 56 06

Puntuación Individual.
Primera división: Pedro
Acuñas, 49 puntos, Manuel
López, 46, Jaime Amer, 44,

Francisco Lliteras,
Presidente de la Liga de
Dardos
En nuestra
Redacción.
edición de la pasada semana decíamos que el nuevo
Presidente de la Liga de
Dardos de Manacor y Comarca, era Francisco Artigues. Pero nos equivocamos en el apellido del nuevo
y flamante dirigente de este
deporte, ya que su nombre
es Francisco Lliteras. Al
que le pedimos disculpas
por nuestro error y le deseamos toda clase de éxitos en
la dirección de este ya numeroso colectivo de la Liga
de Dardos de Manacor y
Comarca.

S'Hort Atco. - S'Estel Atco.,
Bar Ciutat - Bar Poker Atco.

Bar Ciutat, equipo de la Segunda División.

07500 MANACOR

CURSOS A REALIZAR EN
CENTRO UNO DE MANACOR:
NOMBRE DEL CURSO: Contabilidad Mecanizada para Comerciantes.
FECHA DE INICIO:1 de Marzo de 1993.
FECHA DE FINALIZACION: 29 de Marzo de 1993
DIAS DE LA SEMANA: Lunes a viernes
HORARIO: 19 a 21 horas.
TOTAL PRECIO CURSO: 7.500 pts.
NOMBRE DEL CURSO: Atención el Cliente
FECHA DE INICIO:1 de Febrero de 1993
FECHA DE FINALIZACION: 12 de Febrero de 1993
DIAS DE LA SEMANA: Lunes a viernes.
HORARIO: 19 a 21 horas.
TOTAL PRECIO CURSO: 5.000 pts.
NOMBRE DEL CURSO: Técnicas básicas de ventas.
FECHA DE INIC10:15 de Febrero de 1993.
FECHA DE FINALIZACION: 26 de Febrero de 1993
DIAS DE LA SEMANA: Lunes a viernes.
HORARIO: 19 a 21 horas.
TOTAL PRECIO CURSO: 5.000 pts.

Todos los cursas se realizarán en las instalaciones de Centro Uno en Manacor,
Plaza de la Iglesia, 2

PROGRAMA DE FORMACIÓ
DEI, COMERCIANT

GOVERN BALEAR

PLA DEMODERNITLACIó

Conselleria d'Agricultura i Pewa

DEI, COMERÇ

Dfreceló General de Comerç

Hípica / Manacor
Haciendo valer su condición de favorito

Ranitic, vencedor de la estelar
El sábado finalizaba el
plazo para la presentación
de candidaturas a las próximas elecciones de la S.D.
Trot y solamente fue la encabezada por Miguel Sansó,
actual Presidente, la que lo
hizo por lo que el 12 de febrero, en la Asamblea Extraordinaria será revalidado
en su cargo durante cuatro
años más. Los cambios más
significativos se producen
en su junta directiva compuesta por Pedro Quetglas y
Rafael Sureda (delegado de
deportes y urbanismo del
Ayuntamiento de Manacor)
como vicepresidente, Gabriel Fons como secretario,
Juan Febrer (edil del Ayto.
de Manacor), como tesorero
y Juan Sanmartí y Bernal
Parera como vocales.
Pasando el plano deportivo hay que resaltar los buenos registros logrados en
las diferentes pruebas ello

hemos dicho, victoria contra
pronóstico de Ravi du Cadran seguido por Quedjaro y
por el debutante Julliard que
dio muestras de una gran
clase. La quiniela pagó a
10.600 ptas. y el trío quedaba desierto.
No hubo sorpresas en la
estelar donde Ranitic se
hacía con la victoria tras superar a un Rich Nanon que
había mandado toda la carrera pero que no pudo
aguantar el fuerte ritmo del
vencedor. Tras ellos se colocaban Soir Champetre y
Querard Gede. La quiniela
pagó a la módica cantidad
de 1.380 ptas.

favorecido por el corto metraje de las carreras, y quienes lograron las mejores
fueron Ravi du Cadran

(1204), vencedor de la séptima carrera y Querard Gede
(1204), cuarto en la estelar.
En la preestelar, como

Y en la de cierre era Nilon
TR quien se llevaba el premio superando en los últimos metros a Margall F,
mientras Dirves Twist era
tercero.

Nueve carreras sobre 2.600 mts. en Manacor

209.000 ptas. de «bote» en trio
La distancia elegida para
la reunión del sábado en el
municipal de Manacor es de
2.600 mts., si bien los ejemplares de tres años lo harán
sobre 1.700 mts. Lo más
significativo de esta reunión
es el destacable fondo de
apuesta trío y que alcanza
la cifra de 209.000 ptas.
En segundo lugar del programa se disputará una
prueba para ejemplares de
tres años, generación T, y
en la cual han formalizado
su inscripción Tuongo, Tru«3
yola LC, Tao Cabell, Tincola, Triumf, Tot Cash, Tur1)
quesa RM, Truc, Tolino
Kurde y Tango May, estos
,

dos últimos salen como favoritos si bien uno rinde 25 y
el otro 50 metros de hándicap.
Pasando ya al premio Nacionales la carrera cuenta
con una buena inscripción
ya que son trece los que tomarán la salida, con 100
mts. de hándicap del primer
al último: Meravella, Monalissa, Landaburu, Jiel Mora,
La Pamela de Retz (2.600),
Dirves Twist, Mon Chambon, Lanzarina, Lucas, Hiver
(2.625), Junita (2.700). El
largo recorrido de la carrera
favorece a los ejemplares
que salen en los últimos lugares y que por su calidad
pueden superar los metros

de hándicap que les separan de los primeros, así podemos dar como favoritas a
las yeguas Lutine y Junita,
sin olvidar a Mon Chambon
e Hivern, en el elástico de
los 25 mts.
En la preestelar también
buena inscripción y a falta
de bajas de última hora los
participantes serán: Regent
du Pre, Roi de Fiolaz, Ujack
de Loudat, Ramire, Quartius, Ut des Champs, Ramses des Brieres, Sultan de
l'Enfern, Rubis de l'Oisson,
Siliano, Quattrino, Ravi du
Cadran, Rubis Petteviniere y
Quetjaro. Como puede
verse un lote en que cualquiera puede alzarse con el

triunfo, si bien destacaremos a Ujack de Loudat, Su!tan de l'Enfern, Ramire y
Rubis Petteviniere.
La carrera estelar, también con muchos inscritos,
cuenta con el concurso de
Rich Nanon, Ronsar du Loir,
Uba Vive, Punk de CourceIles, Rameau du Scion, Pito
de la Sauge, Querida de
Clyde, Reve Noemie, Reina
de la Manza, Querard Gede,
Quietito, Oscar du Venet y
Quipodi.
Como candidatos a la victoria señalaremos a Rich
Nanon, Querida de Clyde,
Reina de la Manza y Quietito.

Hípica

/

Son Pardo

En la concertada para aprendices y con Rol des Landes

Sebastià Llobet, vencedor
Floja inscripción el pasado
domingo en Son Pardo pues
tras la Diada de Sant Sebastià muchos fueron los
propietarios que dieron un
merecido descanso a sus
ejemplares, aún así se disputaron ocho carreras sobre
la distancia de 2.700 mts.
Uno de los protagonistas
de la tarde fue el joven Sebastiá Llobet quien a las
riendas de Roi des Landes
se impuso en la prueba concertada para aprendices con
un registro de 120, arrebatando el triunfo a Ibrahim
Candor (F. Sánchez) en el
sprint final, mientras la tercera plaza era para New
Day (D. Fernández) y cuarto
era Setubal Seguinel (J. Ji-

ménez).
La sorpresa de la tarde

saltó en la séptima carrera
con la victoria contra pro-

nóstico de Segola que precedió a las favoritas Meravella y Rebeca G, con lo
cual el trío, que se había iniciado con un fondo de casi
250 mil pesetas, ofreció un
dividendo a los acertantes
de 187.050 ptas.
En la de cierre otra destacada victoria de Udino du
Hamel al que seguían
Sammy du Roy, Royaumont
y Reina de la Manza.
En la concertada para potros de tres años era Tares
Bulba, conducido por Bartolome Estelrich quien se anotaba el triunfo, mientras en
el resto de pruebas lo hacían Rino, Mi Bisore, Peleon
y River du Vernay.

Con carreras especiales para potros y 3.000 mts.

Diez carreras el domingo en Son Pardo
Tras la floja inscripción de
la semana pasada vuelve la
actividad normal en el hipódromo de Son Pardo que
para el último domingo del
mes de enero ofrece un programa compuesto por diez
carreras sobre la distancia
general de 1.600 metros, a
excepción de la especial
para potros de tres años
que se disputará sobre
1.700 mts., el premio Consolació, sobre 2.200 mts. y
la extraordinaria de la jornada sobre la larga distancia
de 3.000 mts.
Doce ejemplares son los
que formalizaron su inscripción para la concertada para
potros de tres años: Twiggy
Padoueng, Trampa B, Tudosa VX, Triumf, Triunfadora
Mar, Tuska, Triompe, Thais,
Turbina d'Abril, Tares Bulba,
Tina Wamba y Tolino Kurdo.
Dentro de este lote, muy
pocos ejemplares han conseguido resultados notables

y como favoritos destacaríamos a Turbina d'Abril,
Thaisy Tolino Kurde.
Nueve ejemplares disputarán el premio Consolació
en séptimo lugar del programa y ellos son: E. Pamela,
Mian Ros, Hansa Stensbaek, New Day, Top Gyp,
Quicky d'Ecourcei, Valse de
Nuit, Queis y Petit Vic de
Blai. Como favoritos señalaremos a la yegua artanense
Valse de Nuit, a Queis y a la
nacional E Pamela.
El premio nacionales, muy
nutrido de participación, se
disputará con la presencia
de Novabe, Mi Bisore, Nilon
TR, Minos de Courcel, Personalidad, Jarko, Jasmina
Hanover, Hexky Mora,
Lioso, Japonata, Jerkins
Mora y Misi Mar. Esta última
sale como favorita en una
carrera con ausencias notables, si bien con ejemplares
de calidad como Personalidad, Japonata o Jerkins

Mora.
La concertada para 3.000
metros, distancia poco habitual en la actualidad, cuenta
con la participación de Setubal Seguinel, Santo Pietro,
Otchirvani, Sonny Count,
Sporello, Sigramme, Philquito, Rival de Monts, Reacteur
y Rupin. Es difícil dar un
pronóstico pero nos inclinaremos hacia Santo Piedro,
Philquito, Reacteur y Rupin.
La carrera estelar ha desbordado en cuanto a inscripción puesto que eran 18 los
ejemplares sobre el avance
de programación y, de no
retirarse ninguno, serán eli-

minados los dos que menos
carreras hubieran realizado
durante el año 1992 en Son
Pardo. La lista de inscritos
es la siguiente: Va Urania,
Tess d'Arvor, Kato Odde,
Navy Frennegard, Kasper
Schwarts, Quito d'Abril, Uba
Vive, Roleo, Linetto, Royaumont, Panicaut, Hooge,
Reve Noemie, Quassia de
Brevol, Jup Langkjaer, Quarter Penalan, Ocelot du Val y
Panicaut. La distancia corta
favorece a los sprinters y los
favoritos son Tess d'Arvour,
Kasper Schwartz, Jup
Lagnkjaer y Quarter Penalan.

LOCAL COIVIERCIAL AL
CENTRE DE MANACOR
Tel. 84 49 29

Club Ajedrez Manacor

Fernández Aguado, sensacional en las
simultaneas
Redacción.- El pasado
viernes tuvo lugar en el
Local Social del Club Ajedrez Manacor, en el Bar
Can Miguel, la partida de simultáneas de José Luís Fernández Aguado, que venció
a diez de sus rivales e hizo
tablas en su partida con Armando Castaño.
La actuación de Fernández Aguado fue sensacional
en todas las partidas demostrando su categoría. Los
rivales del catalán fueron:
Miguel Homar, M.A. Sureda, Amadeo Vázquez, Armando Castaño, Toni
Sansó, Guillermo Más, Ricardo Martínez, Juan
Bruno Rubert, M.A. Pons,
Pedro Agulló, Juan Pons y
Rafael Rodríguez.

Un momento de las partidas simultaneas.
CAMPEONATO DE
MALLORCA POR
EQUIPOS
Mañana sábado se inicia
en el Bar Can Miguel el
Campeonato de Mallorca
por equipos, en cuyo primer

envite el Club Ajedrez Manacor - Felanitx, se enfrentará al equipo palmesano
del Polerio, uno de los favoritos para conseguir el título
por la calidad de sus jugadores. Esta primera jornada
del Campeonato de Mallorca

dará inicio a las cuatro y
media de la tarde.
También y en la categoría
B, el Manacor - Felanitx se
enfrentará en esta primera
jornada al equipo de Marratxí.
Foto: Toni Blau

Can aricultura

El manacorí Andreu Riera, guardonat a Menorca
Aquest passat diumenge
24-1-93 tingué lloc a Ciutadella de Menorca l'entrega
de trofeus del concurs que
anualment es celebra a l'illa
germana. N'Andreu Riera
expert canaricultor manacorí
va aconseguir la medalla
d'or del concurs. Aquest any
aquest guardó havia de
venir a Manacor ja que estava empatat a punts amb un
altre ocell d'un jove d'aquestes terres llevantines, un fill
d'una cadarnera mascle i
una canaria vermell mosaic
del canaricultor Dioni Egidos
va aconseguir la mateixa
puntuació peró el desempat
guanya el bronce mosaic de
n'Andreu Riera.
El retrat podeu veure a
E n'Andreu rebent el guardó
de mans del conseller de
cultura de la Comunitat Au-

El que veis més a la dreta és el batle de Ciutadella, Ilmo. Sr.
Dn. José Carretero
tónoma de les Balears Ilmo.
Llorenç Coll, amb ells don
Joan Moll Camps recent

nombrat president de l'agrupació de canaricultors de
Menorca i jutge internacional

de canaris de postura.

Joan Tur

ANRICA.
Joyas y Perlas Jewellery & Pearis
Visite Factoría en Manacor

MALLORCA

;

Matrimoni
El passat dissabte, dia 23 de gener varen contreure
matrimoni la parella formada per Mateu Rosselló Mesquida i Jeronia Ferragut a l'església de Sant Llorenç.
Seguidament es va realitzar un bon dinar per amics i
familiars de la parella al Restaurant Molí d'en Sopa.
Enhorabona i moltes felicitats als recent casats.
Foto: Forteza Hmos.

Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
OPEL MANTA GSI
OPEL CORSA CITY (varios)
OPEL CORSA City (varios)
OPEL KADETT 4 p. 1.6
OPEL KADETT GSI, 2.0 aire
FORD FIESTA
CITROÉN VISA GTI
CITROEN AX 1.4 5 p.
RENAULT S-5 GT turbo
RENAULT S-5 GT turbo
PEUGEOT 309 SR

GENT D'ESPORT

PM-AS
PM-AZ

700.000 pts.
garantizados

PM-BF
PM-AK
PM-AN
PM-AT
PM-AL
PM-AP
PM-AK
PM-AS
PM-AS

Con garantía
Buen estado
garantizado
Garantizado
Buen estado
Pocos kms
550.000 pts.
Pocos kms.
Garantizado

OPEL
LE ESPERAMOS

CORMOTOR9 S• A •
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
SI )NARII oFICIALEs OPEL,

MEJORES POR EXPERIEN(

IA

Manacor

LIQUIDACIÓN TOTAL
todo a precio de coste
ULTIVIOS DÍAS
CI Ses Parres, 2

MANACOR

NECROLÓGIQUES

Del 23 de gener al 27 de gener

t

t
Miguel Gelabert
Fullana
(a) Tafalt
Morí als 81 anys

Miguel Cabrer
Suasi
Morí als 83 anys

t
Maria Rubí Roig
Morí als 80 anys

Pompas Fúnebres de Manacor

Tel 84 47 84

Centro Dietético Naturista

FARMANATURA
Regentado por la Farmacéutica

EULALIA QUETGLAS BENNASSAR
Ortopedia, plantas medicinales
Dietética celiaca, vegetariana, deportista, diabética
Cosmética natural...

SE PASA CONSULTA DE

NATUROPATA, IRIDIOLOGA
C/ Jaume II, n° 14

MANACOR

11 Es

Baratillo

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

VENDES
Vendo Seat Ritmo GS PM-N
como nuevo. revisión pasada
por 125.000 pts. TEI: 58 68 11 (nochesa paludo las 22 h. )(29-1)
Venc Talbot Horizon, amb
Ore ocondicioncrt i a molt bon
preu. Tel 55 2104 (rits)(29-1)
Se vende bungalow n• 64
frente Hotel Balmoral en Calas
de Malaca. Tel: 55 43 46 (29-1)
Es ven buc 2 pa (devora
Plaça S' Antiga) Tel 84 47 34
(vespres)(29-1)
Vendo Renault R12 PM-K. Impecable toda prueba Revisión
pasada. gomas nuevas Sólo
por 125 000 ptas TEI 83 83 00
(mediodíasy noche s)( 29- 1)
Es ven cotxena ornb cabuda
per dos cotxes a Manocor
(apop de s' Anngor)Tel 55 15
14(29-1)
Vendo piso en Podo Cristo.
AVenida Finos n 52 2' izqUerda.Tel:952 6119 19(29-1)
Vendo cámara fngonfica
con vitnna tipo escaparate. Tel:
55 04 02(29-1)
Vendo occesonos de fa
competo. cafetra. etc. Tel 81
1515(17h -19h )(29-1)
Se vende Gane Boy por
10 000 pts con tres juegos y
cable de conecto Tel 84 32 49
(29-1)
Vendo en Manocor junto o
separodo una casa de 150 m.
con un piso encima o lo camboría por coso en Porto Cnsto
Tel: 555851(29-1)
Vendo loncha de 5' 50 m. Tel:
55 58 57(29-1)

sala esta comedor, bono.
aseo, cocina. lavanderia, 18 m.
Terraza (balcón) Facilidades.
C/ SonJaci Tel: 585418(29-1)

Se traspasa local comercid
en Podo Cristo C/ Mar 39. lúeresalte alquiler. Tel: 82 16 39
(29-1)
Dispongo en aldrier: planta
baja en P. Cristo semi-nueva. 3
hab. 1 bono, comedor. corral y
terrado (con o sin muebles)
Conciciones a convertir. Tel: 55
11 96 (Noches9 a 11)(29-1)

Venc Peugeot 205 GTX PMAY. Tel 55 19 72(13' 00 h. )(22-1)

Tenc per toga al 3er ps,
zona céntrica Tel 55 00 41 (291)

Necesito cerca Morlaca pequen° tierra para fines de mamona. (4-6 toda) de lunes a
viemesTe1:412663(15-1)

Alquilo apartamento amueblado en Cala Bona. Tel: 55 43
14(29-1)

Necesito allactil en Manacor
que sepa poner azulejos a
cuarto de baño viejo y hago
presupuesto para otros cosos.
(4-6 tarde) lunes a ~mes tel:
412663(15-1)

Se vende piso C/ Joan (literas Tel 553237(22-1)
Se vende casa grande zona
fax d' es Cos. Tel 55 32 37 (221)
Es ven una casa o Merracor
plantaba xa TEI 822361(22-1)
Se vende 1 quarterodo entre
Son Cerrió-Sant Uoreng Tel 55
2262 (migcres)(22-1)
Vendo piso en Pato Cristo 3
C$0(1111t COCI110 con muebles
de roble, barra americana,
horno y encimera vitroceresmica. bcrio completo. Comedor.
Terraza vista al mar. 6.500.000
ptas. TEI. 82 06 14 y 82 02 02
(22-1)
Particudar vende sola en
Cala Muroda TEI 55 44 07 (221)
Se venden 5 persianas mallar:pinos. precio interesante
de segunda mano Tel 83 35 67
(22-))
Se vende curso de inglés Tel
55 15 90 a parir 19 horas (Pre puntar Tino)(22-1)
Vendo parcela 800 m. con
aguo a 2 km de Mcnoccx cha.
Ceras de Mallorca 100 000 pts.
Tel: 55 35 22 ( Mcinuela)( 15-1)

Busco piso o cosa para depila en Manocor. amueblado.
Pogo máidmo 30.000 pts. Tel: 84
3800(29-1)
Es lloga ui loced comercial
de 115 rn• ocabot, cintnc Tel
552219-552900(291)
Se alquila piso o estrenar con
opción o garage Tel . 71 77 63
(29-1)
Es Doga Mogatzem (207 rrin
C/ Severo Ochoa (aprop Pena
Anton Mus)Tel: 55 1574(22-1)
Se alqUla casa de carpo
cercanías Son Moció. Te< 55 43
46(22-1)
- Se traspasa por no poder
atender negocio rentcble,
caps demostrables, focilidodes de pago Tel: 55 56 52 (9breriaconfiteriaX22- 1)
Se erguía Pin en Manocor
Pica. Son Jaime. Tel: 55 38 33

(22-1)
Dispongo de piso para alquila. 2" piso. C/ Frcncisco Gomi10.55 1". Telefono5519 03(22-1)

Venc bicicleta de montanya
Shimcno 200 GS i monopertín
Santa Cruz. Preus económics.
Tel 55 04 39 (cnclor de 21' 00 a
22' 00h 1(29-))

Vendo casa en Manocor Pro
IX do 8. Informes horas comerciote1:550807(15-1)

Venc moto Yamaha FZR 60)
PM-BB 500 000 pts TEI 55 52 77
(de 15 aló h )(29-1)

COMPRES

Alquilo chciet en Cala Ans»la. C/ Federico García Laca.
4)3. Con jordn. tres dormitorios, dos barros y piscina comunitaria.TE1:821699(22-1)

Vendo 3er piso en Manacor
(90 1 y 408 hs)Tel 55 45 43
(29-))
Vendo lote cinco aparcamientos en finca Vía Portugal,
n• 14 (precio coste) Informes:
5552 75(29-1)
Vendo o alquilo piso en C/
Solimen (Junto Vía PortugalCampo futbol) Informes drec tomente P Primo Rivera, 3-ldes (29-1)
Vendo Furgon RenoUt Expres, novísima PM-AU. pocos
km Revisión pasada solo por
715 000 pts. contado Tel 58 68
c4 II (noches a partir de las 22 h
cr3 (29-))

E

71; En Cala Milla piso o estrenar
ti) zona C/ peatonal - insta al me..

a 45 m playa 3 dormitorios.

Se busca mujer paro guardar
personamayou Tal: 83 30 67 - 83
3225 (Cala Murada)(29-1)

Vendo en s Illot chalet
amueblodo, 4 dormitorios,
bono, salón con chimenea. cocina equipada, trastero, terraza, porche cisterna Precio:
11.000,000 ptas. Tel: 58 57 94
(marranas) y 46 47 98 (Tardes)
(22-1)

Se alquila piso y una cochera
en Podo Cristo. Av. Pinos, Inf.
Av. Pinos, 38-40 Tel: 82 1349 (221)

Ocasión Vendo Vespa 75 totalmente reparada. motor
nuevo, pintada. gomas nuevos
etc. Revisión hasta el ano 1994.
solapo, 1C0.000 tatas Tel 83 83
00 (mecrodas-y noc hes )( 29- 1)

TREBALL

Comprarla piso con ascensor
o casa zona Es Canyar. Tel: 81
1129(29-1)
De portead a perticulcr
compro vespa 75-125 en buen
estado Precio a convenir Tel.
154080(31-12)
Se busca estafo de dos hobitociones totalmente anuodado. Tel 55 39 50 (PfeliLntdr
por la Sr. Rosa o la encargada)
(24-12)
Busco casa mcilorquna
Manacor y alrededores Tel 84
38 36 (pregunta por Vicente)
(24-12)

LLOGUERS
Aqulo vivienda en Podo Cristo Tel 555275(29-1)
Se aptilan apocamientos
Edificio Aayoy h. Cala Millor Tel
554585(29-1)

Alquilo local propio para almacón o garaje cchicla 6 o 7
coches en Av. Fray Jurip<xo
Serra esquina Juan Ramón Jim énez(22- 1) Tel: 82 16 99
Alquilo piso amueblado en
Manocor. 30.0:0 ptas. TEI: 55 35
10(22-1)
Se busca caso perticulcr
amueblada y en Mcnoca. Tel:
55 15 90 a partir 19 horas (pieguita por Tino)(22-1)
Es boga pis crn °bici a Manaca. Te1:55 25 1905-1)
Corre local planta boira o
cosa per toga. Tel: 84 48 80
(vespres)(15-1)
TefIC in local per toga C/
Fábrica, 56 Manacor i per vendre un botellero, cafetera etc.
Tel. 84 34 52(15-1)

OFERTES

Se precisa joven con nociones de mecericaedod de 16 a
19 anos. Tel: 84 34 03 (pedir por
Rafoel)(22-1)

Es cerca una dona responsable crnb experiencia per ehsabio 4 boros setmcnals a una
casa perticular. Tel. 55 08 01
(18-12)
Se preciso chica de 18 o 35
afros de edad. que tenga conocimiento del alemán, para
trabajar en Restaurante de
Cala Milla. Interesadas llana
al Tel. 81 07 24 desde las 13
horas hasta las 15 h. Preguntar
por el Saorenzo(27- 11)
Se busca profesor para da
clases particulares de Fsica y
Química y Matemáticas 3" BUP.
Interesados llama preferentemente de 9a 11 de lo noche al
TM :554206(6-11)

DEMANDES
TREBALL
Una persona mayor le gustaría asistir a otra persona mayo<
para hacerse competía en
cualquier sitio. C/ Covadonga
27 Tel: 55 47 50. Avd. Mossen
Alcover,33 (29-1)
Jove de 22 anys arnb 50(Vei
militar curnpkt i vehicul prop
cerca feina a Maraca o comarca Qualsevol tipus de trebeil Te1:81141 26(29-1)

(15-1)
Se ofrece chica para cualquier tipo de trabajo. Todo el
clic:LUX:554227.(15-1)
Oficial de 1" en construcció
1' ofereix a perticticrs. Pressupost sense compromís Tel: 77
08 99y 5678 89 (15-1)
Al.loto de 27 anys, CCIS0d0
cerca feina per guardar al.lots i
fe< net per les cases. T9 : 55 59 28
(15-1)
Realizamos trabajo de pintura e limpiezas. albartilería.electnodod presupuesto gr atis. Tel:
82 07 25 - 82 23 61. de 9 a 12
matiz:nos Reperociones de
pércida del color en marcos de
ale (8-2)
Al.lota de 17 crws amb experiéncia a' ofereix per guardcr
nins. Tel: 55 02 02 (cridar elsmigdes)(8-2)
Oficial 1" de la Construcció
s' ofereix a pairculcrs. Tels. 56
7889-770899(31-12)
Se ofrece hombre cal carnet de l• para cualquer trabojo Tel 843491(24-12)
Kioto de 19 anys amb tftol
aJsállar administratiu, mecanografía i nocions d' infamático cerca feina. Tel. 55 39 15 de
les 1300 a les 14' 00 h. o vespres(24-12)
Al.lota de 20 crlys cerca
feina crnb cofre. Tel. 84 46 84
(18-12)
Se ofrece fOrlOr0 de medano edad coche propio, pao
guadcr persona maya, o servicio de la cosa. Tel. 55 19 34
(18-12)
Cerc ferro relocionadaarnb
la fotografia, interessats, telef
nar al 55 22 78 (demana per
Miquel)(18-12)

DIVERSOS

Se ofrece repartidor responsabio con fugoneta propia.
Tel: 84 42 41 (Pregunter por Federico)(22-1)

Se hacen toda ciase de reparaciones de Obartiledo y
construcción. Juan Ferrer. Tel:
554585(29-1)

Chao de 20 cnos busca trabajo de dependenta, experiencia camarero. Tel: 55 54 16
(pregunta por Isabel) a parte
14' 00h.(22-1)

Se hacen trabajos de pkitua
y albcrtilería. Precios econr5micoi TEI: 16 31 91 (preguntar pa
Ventura)(29-1)

Authar odrninistrativa de 20
anys, cerca feina. hiel 55 51 16
(22-1)

Cerc dpto.. ) crnb cofre
propi que vagi i vengri de la UIB
(o de Palma) Te< 84 39 59 (Andreu)(22-1)

Come cases per anor a fer net
Tel 55 24 27 (22-1)

Se hacen bondadosa madina Tel: 55 57 27(Juani)(15-1)

Administrativo de 22 años,
con 2* grado de F.P., carnet de
conducir y experiencia busca
empleo. Tel: 82 70 67 (22-1)

Se Fra perdido penciente de
oro blanco con cuatro brillantes (zona Plaça verdures) se
watificaó. Tel 56 00 68 (noches)(15-1)

Se ofrece senaa para limpiezahogar. Tel: 55 5721(15-1)

Se regcian Hernsters. Tel: 84
3083(4-12)

Se ofrece chao pera ciicatodor y embaldosada Tel: 55 57
27(15-1)

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

S' (riere« jove de 20 crlys.
crnb carnet B2-C 1 per ctixtisevol feina. Tel. 58 59 44 y 55 47 49

Es donen clases de comptorepás. Tel. 84 43
00vespres(13-11)

11.»1 ,555

.1

D'a
55
55
82
84

G. Civil Tráfico atestados
Guardia Civil
Guardia Civil P. Cristo
Gruas Reunidas Manacor

Benzin eres

19
01
11
45

96
22
00
34

GRUAS REUNIDAS

MANACOR

MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
F S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

Parròquia S. Macià

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

- SERVICIO 24 HORAS -

Farmàcies

Itiumenges i festius:

•Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
,-,arrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
;un Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
, rohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
• Bosque; Cra. Felanitx -Porto Colom.
ebrer; Cra. Palma - Manacor.
ala Ratjada; Avda. Leonor Servera.

ASISTENCIA
84 45 34
84 45 35
84 35 73
FAX
908 63 19 98
TEL. MOVIL
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
MANACOR

-DIspesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-E •sa; Cra. Palma-Alcudia.
-',egui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
. , e.irich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-I ebrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellar.
-I s Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés
20 41 11
Ambulancias
55 40 75- 20 65 65
061
Urgencias
55 44 94
Urgencias
55 42 02
Ambulatori-consultes
55 59 50 - 55 56 68
Cita previa
55 23 93
Centre d'Higiene
Centre d'an à lisis
84 37 94
biològiques S.A
55 02 1C
Médica Manacor
55 43 11- 55 43 50
Asepeyo
Mútua Balear
55 09 50
55 33 66-55 32 00
Policlínic Manacor
085
Bombers
55 00 80
Bombers
55 00 63-55 00 48
Policia Local
092
Urgencias Policia
55 00 44
Policia Nacional/ D.N.I
091
Policia Nacional
55 16 50
Comisaria de Policia
Ambulancias Insulars

84 36 16
Gruas Bauza
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
58 56 80
Gruas S. Servera
55 39 30
Aguas Manacor
82 05 70
Tovell
Aguas Son
55 41 11
Gesa
55 07 30-55 24 91
Aumasa
84 43 72
Servicio recogida basuras
84 47 84
Pompas Fúnebres Manacor
82 09 31
Oficina Turismo P. Cristo
84 91 00
Ajuntament de Manacor
84
91 11
Aj. Manacor Alcaldia
84 91 02
Al , Del. Cultura
84 91 04
A. Del. Urbanisme
84 91 03
Aj. Rendes i exaccions
56 90 03
Ajuntament de S. Llorenç
56 70 02
Ajuntament de S. Servera
83 00 00
Ajuntament de Petra
58 00 80
Ajuntament de Felanitx
56 00 03
Ajuntament de Vilafranca
56 21 54
Ajuntament d'Artà
55 01 19
Jutjat instrucció n" 1
55 59 11
Jutjat instrucció n" 2
55 07 25
Jutjat instrucció n" 3
84 41 59
Jutjat instrucció n" 4
55 27 12-55 27 16
Contribucions
55 35 11-55 34 01
Hisenda
84 35 17
Radio-taxi Manacor
55 18 88
Taxis Manacor
82 09 83
Taxis P. Cristo
81 00 14
Taxis S'Illot
83 32 72
Taxis Cales Mallorca
55 09 83
Església deis Dolors
55 01 50
Es Convent
55 10 90
Crist Rei
55 02 44
Parròquia S Macià
82 15 63
Parròquia P. Cristo
56 94 13
Parròquia S. Corrió
56 90 21
Parròquia St. Llorenç
55 45 49
Teatre Municipal
7
2 20 00
Telegramas per telèfon

Dia 29, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 30, Dic. Muntaner. Salvador Juan
Dia 31, 'tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 1, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 2, lijo. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 3, llic. Mestre, Av Mn. Alcover
Dia 4. Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 5. 'tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 6 , lluc, LI. Ladária, C/ Major

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigilies de festa
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 Rei
(nomás vigílies de testa), Son Cardó.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges i Festes
MatI
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fadáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Corrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto

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

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
oyA
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
CINEMA
MANACOR

Ellas dan el golpe

EL OJO PÚBLICO
JOE PESCI i BARBARA HERSHEY
Escrita i Dirigida per HOWARD FRANKLIN

DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

IN M• CLUB
/tara

C

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

El niño que gritó puta
DIMECRES 3 2130

Dissabte
I - 930 hs.
Diumenge dia 31 - 500 - 715 - 930 hs.
Dilluns dia 1 - 9'30 hs.
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Crucigrama
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Traslade las soluciones de las palabras al recuadro superior y
obtendrá un bonito pensamiento.
1. En plural, arte de darse a entender por medio de gestos o ademanes.

12

2. Ciencia que estudia la composición de los cuerpos.
HORIZONTALE: 1) ÁRBOL TÍPICO MALLORQUÍN. Contrario al bien. 2) FIera salvaje. Interjección de ánimo. ARBOL
TÍPICO MALLORQUÍN. 3) Símbolo químico del Galio. Grandes
edificios fortificados. 4) Hecha trozos al partirse una madera.
Dios del sol. 5) Símbolo del Roetgen. Olas, ondulaciones. Sonido
acompasado del tambor. 6) Anfibio anuro. Matricula de Zaragoza.
Detienen. 7) Alga marina. Córtesela por el tronco. 8) Archipiélago mecliterraneo. Necesidad de beber. 9) ARBOL TÍPICO MA-

LLORQUÍN. Siglas de una organización terrorista. Sociedad
Anónima. 10) Rica. Símbolo químico del Boro. 11) Agradables,
amenas. Conocido monasterio mallorquín. 12) Arrimas una cosa a
otra. Barcos.

3. Fuerzas ocultas, hechizos.
4. Inflamaron, arideron.
5. Negaciones.
6. Recobrale la salud, curale.
7. Recen.

1)
Al 8

VERTICALES: 1) ARBOL TÍPICO MALLORQUÍN. Octava
letra del alfabeto. 2) Descifres un escrito. Responderá económica
o moralmente por otro. 3) Símbolo químico del Molideno. Conjunto de colores. 4) ÁRBOL TÍPICO MALLORQUÍN. Eludo, escapo. 5) Símbolo químico del Nitrógeno. Siglas de Asociación de
Liberales Democráticos. Panaderías. 6) Desunir, desatar. Tueste.
7) En femenino y plural, mamíferos roedores. Descifrar un escrito. Consonante que pluraliza. 8) Cero. Trasladaos. Amasar. 9) En
plural, metal noble. Primer hombre. 10) Número de cuatro cifras.
Labres la tierra. Nombre de mujer. 11) Deficientes mentales. Primera nota musical. 12) Piedra plana. Flotabas sobre el agua.
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BANCA MARCH

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

4.1

RL 1.4 3P
19
RENAULT
1.395.000 PTS.

Acércate

RL I.9 DIESEL
19
RENAULT
1.555.000 PTS.
al Renault 19. llevar por un gr

an equipamiento con: sión RL 1.
.4)

',neta trasera térmica • aire acondicionado (en opción en la ver
A sus 65 CV. en diesel o a los 80 CV. de su versión gasolina. Déjate
enos Te embrujaras.

• preequipo de radio con antena • faros halóg

RE
RENAULT

NAULT 19
Ven a verlo a:

Precio ci n promoción, transporte y todos los impuestos incluidos
,
-- C11111.2
ro
y Baleares hasta el 31 de Enero para vehículos en stock
No compatible con otras promociones. Precio máximo recomendado por el fabiicante

RENAULT MANACOR
Manacor:
Polígono Industrial de

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

