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Afirman que tienen atemorizada a la ciudad

VECINOS DES SERRALT PIDEN LA EXPULSION
DE ALGUNAS FAMILIAS DEL IBAVI
La Delegació d'Urbanisme desconeixia l'autorització municipal
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ENDERROCADA SA FÁBRICA DE SES PINTES
El Govern municipal estudiará possibles solucions temporals
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,uesta setmana s'ha reunit el nou Conseller de Turisme amb el sector hoteler de la zona. Al marge de les 11nies polítiques de la Conselleria, de cara a millorar la imatge i l'oferta turística -la qualitat d'aquesta oferta-, una preocupació unánim sortí a rotlo: la pèrdua d'imatge degut a la
degradació de les zones turístiques. I com a causants d'aquesta degradació, els motius que gairebé tothom coneix:
els renous, el desordre, la brutor, l'incontrol en l'oferta, etc.
Hi ha una serie de mals endèmics que pertany a la Conselleria aturar-los: la contractació il.legal, la sobreocupació
d'apartaments, la manca de qualitat, etc. Altres mals, en
canvi, són competencia municipal al cent per cent, encara
que pel que es veu a Manacor i des de fa molts d'anys,

Turisme: servei
i imatge
semblin problemes que no afecten gaire a la Batlia, que és
la que en definitiva ha de prendre mesures sobre actuacions reiterades al marge de la llei -com són els renous excessius i a hores intempestives- i com és la neteja general
de les zones turístiques i les de tot el municipi.
Ja és habitual a quasi tots els ajuntaments mallorquins,
una manca de preocupació dels polítics pel sector primordial -quasi un 90 per cent- de la nostra economia. Alguns
ajuntaments, fins i tot no tenen un Delegat de Turisme.
I en definitiva: qué és Mallorca sense el turisme? Ens
hem embolicat en un monocultiu que ha actuat de motor
de la nostra economia durant els darrers trenta anys i, ara
mateix, no hi ha alternatives en l'agricultura o la indústria,
totalment residuals a aquesta terra.
Així les coses, és una inconsciencia imperdonable permetre la degradació progressiva de la imatge de les zones turístiques, caiguent en una laxitud de la llei que comença a
ser preocupant; la Ilei sobre renous o activitats molestes ja
existeix, però hi ha autoritats que es resisteixen a exercir el
poder en favor dels que compleixen la llei. I cal preguntarse: augmentant i permetent els renous a les zones turístiques, augmenta el turisme o se fomenta que circuli més la
gent dins aquella zona?. L'únic que arriba a passar és que

es produeix una especie de guerra d'altaveus per imposar
la música uns a altres. I així s'entra en una dinámica perillosa que desemboca sempre en la pèrdua d'imatge de la
zona, sobretot a aquelles on predomina el turisme familiar.
En definitiva el turisme és servei i imatge: quan una de
les dues coses -o les dues- es degraden, la nostra economia
i el nostre sistema productiu se'n van en orris.
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Cercant una resposta a la cris'
P

el que es pot extreure de les
paraules del batle, Gabriel Bosch,
sembla que el pressupost municipal de l'any que ve se'l podrá anomenar «de la crisi». Els efectes del
mal moment econòmic que s'atravessa estan obligant a l'administració municipal a estudiar mesures
per tal d'evitar en quant sigui possible les conseqüències de la crisi.
Una crisi que a l'Ajuntament l'afecta no ja només pels propis deutes municipals sinó també per les
conseqüències que está tenint
sobre els seus administrats.
Gabriel Bosch no veu ja només
com la despesa municipal va eresquent i els ingressos
També coneix la situació de prop
de 45 caps de família que han anat
al seu despatx i li han demanat si
no els trobaria alguna feina. Empreses i comerlos tanquen, sense
que els seus propietaris i treballadors vegin alternativa possible al
lloc de feina perdut.
Quan l'equip de Govern está estudiant ja la previsió económica de
l'Ajuntament per l'any que ve, el
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Una segona actuació está encaminada a cercar solucions temporals per a aquelles famílies que es
troben en una situació precària
degut a la manca de feina. Se la
coneix pel nom de Salari Social, i
si bé encara no té definides les
seves línies d'actuació, té per ob-
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batle está pensant en tres actuacions per sortir a camí a la crisi,
tant a la de dins com a la de fora.
La primera d'elles s'anomena comissió de comptes. Diferent a la ja
existent i integrada pels principals
responsables municipals, tendrá
per objectiu estudiar els costos de
cada una de les inversions i actuacions que realitzi l'Ajuntament,
per petites que siguin. Des d'estudiar el preu a què es compra el
paper i comprovar si és el més
barat possible, fins a calcular el
cost de la tasca realitzada per a la
preparació d'una actuació al carrer,
i estudiar si es pot estalviar temps
i doblers. Una comissió, en definitiva, destinada a obtimitzar els recursos, com ara s'ha posat de
moda dir en els àmbits empresarials.
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A Sansó

jectiu facilitar els ajuds econòmics
a aquells caps de família que s'han
quedat sense feina i no tenen prestació social. Això a canvi d'unes
feines per a l'administració municipal, fins que puguin trobar una
altra feina.
Per acabar, la nova delegació de
l'ajuntament de Manacor es podria
anomenar de Recaptació de recursos econòmics. El batle pensa en
un responsable polític, recolzat per
un tècnic, possiblement un economista, que facilitin als empresaris
de tots els sectors, Indústria, Agricultura, Comerç i Turisme, la informació i documentació necessària per treure partit de totes aquelles subvencions econòmiques que
puguin arribar des de qualsevol
administració pública, des de la
municipal fins a l'europea. Una
delegació que, a més a més, atengui a les peticions dels empresaris
i cerqui les formes possibles de
reactivació económica.
Quasi res. L'objectiu marcat pel
batle és igual de pretenciós com
difícil. Penó no impossible. Només
és que exigirá tot l'esforç i l'aten-

LA COSA ÉS PREOCUPANT: ELS *POLÍTICS''
SE'N VAN DE VACANCÉS (DIC 'POLÍTICS"
ENTRE COMETES PERQUE NO SÓN EL MATEIX
UNS SENYORS QUE HAN ESTUDIAT CIÉNCIES
IQUÉS QUE AIXO QUE Hl SOL HAVER
POLÍT
PER AQUI, UNACATERVA DE BOTIGUERS,
MESTRES D'OBRA, MESTRES D'ESCOLA,
DESENFEINATS, PERIERES, FUSTERS,... QUE
TENEN EN COMU UNA VOCACIO DEFINITIVA
PER EMBULLAR LA TROCA I TREURE
BENEFICIS DALLA ON SIGUI).

ció de tots i cada un dels membres
de l'equip de Govern. Perquè, en
cas contrari, la feina que es faci
per una part es perdrà per l'altra.

ENSAÍMADES
I no només l'administració pública s'ha de preparar per fer front a
la crisi. Els empresaris també han
de cercar les seves fórmules, si no
voten esser apartats per la ema
realitat del mercat. En aquest sentit, no deixa de ser curiós que en
una botiga de Portocristo s'apliqui
el dos per tres, més cosa de calçons fins ara, en la venda d'ensaïmades. Així és, si compra dues ensaimades n'entra una de regal. «Es
qüestió de promocionar els productes autòctons», vaig dir jo.
«Clar, hi ha que aprofitar aquests
mesos que venen els turistes», va
contestar la dependenta. Les ofertes arriben, fins i tot, als productes
frescs del dia, quan es tracta de
cridar l'atenció del client.
•

UNA BOTIGA DE
PORTO CRISTO
PER LA COMPRA
DE DUES
ENSAIMADES EN
DÓNA UNA DE
REGAL

I MENTRE ESTAN DE VAPANCES,
L'IMPONDERABLE LLINAS FARÀ
L'IMPOSSIBLE PER ASSUMIR LES
FEIXUGUES CARREGUES DEL TRONO
MUNICIPAL, MALGRAT LES INFINITES
OBLIGACIONS QUE REQUEREIXEN
INDEFECTIBLEMENT LA SEVA ATENCIÓ
PERSONAL... TOTS CONEIXEM LA DEVOCIÓ I
LA CAPACITAT DE SACRIFICI D'ALGUNS
DEIS NOSTRES POLITICS...

PERCI ÉS QUE ARA PLOVEN OFERTES DE
CASALS GRANDIOSOS PER A FER-HI LA
NOVA CASA CONSISTORIAL... I SI, AGOBIAT
PER L"ESTRÉS, LES RESPONSABILITATS I LA
CALQR, ALGUN D'AQUESTS POLÍTICS, EN UN
EXCES DE ZEL, CONFONGUÉS LES COSES... I
SI EN TORNAR DE VACANCES, ELS NOSTRES
REGIDORS ES TROBEN QUE EL BATLE EN
FUNCIONS HA COMPRAT SET CASES I LES TÉ
PLENES D'AUBERCOCS PER ASSECAR??

El batle considera que la major presència policial ja s' ha deixat notar

Bosch demanarà per a Manacor els 10
policies nacionals de l'Operació Estiu
El batle de Manacor demanarà al Delegat del
Govern que els deu policies nacionals arribats per cobrir l'Operació Estiu puguin continuar a la Comisaria de Manacor una vegada
acabada la temporada. Gabriel Bosch considera que l'augment de la plantilla de la Comi-

sana ja s'ha deixat notar, amb una major eficàcia policial. A la reunió de la Junta Local de
Seguretat mantinguda el passat dilluns, Policia Nacional i Local es repartiren les tasques
per augmentar la vigilància i millorar les actuacions contra la delinqüència en el terme.
de pràctiques i n'hi queda un altra
per realitzar. Segons ha pogut
saber Gabriel Bosch, cap d'aquests
nous funcionaris de policia posarien
inconvenient en acabar les pràctiques a Manacor, on sembla que
s'hi troben bé. Per tot això, Gabriel
Bosch demanarà al Delegat de Govern, Gerard Garcia, que aquests
deu policies puguin acabar el seu
penode de pràctiques a Manacor.
La seva arribada ha permès a la
Comisaria de Manacor tenir una
major presència en els carrers i
major eficàcia contra la delinqüència. La reduïda plantilla fixe de qué
disposa la Comisaria durant l'hivern
quasi bé no li permet tenir funcionaris patrullant pels carrers, per la
qual cosa la seva possibilitat d'actuar contra la delinqüència es veu
més retallada de cada dia.

Junta de Seguretat

La Comisaria de Manacor ha vist augmentada la plantilla en deu homes.

A. Sansó.-Gabriel Bosch demanarà al Delegat de Govern, Gerard
Garcia, que els deu policies nacionals assignats a la Comisaria de
1 Manacor per cobrir l'Operació Estiu,
e
puguin acabar el seu periode de
pràctiques en el que es troben a la
ciutat. El batle considera que l'aug-

ment de la plantilla de la Comisaria
de Manacor amb aquests deu
homes ja s'ha deixat notar, amb
una major actuació i eficàcia de les
forces de seguretat. Aquests deu
funcionaris han arribat de l'escola
on es preparen per a cobrir l'operació que es du a terme tots els estius. Es troben ara en el primer any

La conveniència de qué el batle
formuli aquesta petició al Delegat
de Govern va ser la principal conclusió extreta de la darrera reunió
mantinguda, el passat dilluns, per la
Junta Local de Seguretat, integrada
pels principals responsables de les
forces de seguretat amb presència
a Manacor. El batle, el delegat de
Policia, i els oficials i segons dels
cossos de Policia Nacional i Policia
Local estudiaren la situació actual
del municipi i les formes de repartirse la vigilància del terme per una
major eficàcia en les seves actuacions. Respecte del greu problema
dels robatoris en les cases de foravila, Gabriel Bosch va comentar
que s'està fent feina, si bé això no
vol dir que ja s'hagi aconseguit la
seva erradicació.
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Fusters, solar 43-C. (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00/ 37 61. MANACOR.

El preu posat per la propietat als 6.050 metres quadrats del solar és de 170 milions

Ca n'Abellanet s'ofereix amb un avanç de
projecte del nou edifici consistorial
La de la família Abellanet ha estat la darrera
i més detallada de les ofertes presentades a
l'Ajuntament de Manacor, per traslladar-hi l'edifici Consistorial. L'oferta de la família AbeIlanet ha estat presentada per l'arquitecte
Joan Ginard Mas, i va acompanyada d'un petit

avanç del projecte del nou edifici Consistorial
i les edificacions que el podrien acompanyar
en els 6.050 metres quadrats que té el solar.
L'oferta arriba després de qué l'arquitecte
municipal hagi valorat l'edifici de Perlas Orquídea en 266 milions de pessetes.

A. Sansó.-Segons l'escrit presentat per l'aquitecte Joan Ginard,
la propietat de la família Abellanet
que s'ofereix a l'Ajuntament és coneguda amb el nom de «Cas Catalans». Consta d'un solar de 6.050
metres quadrats, en el que hi ha diverses naus per magatzem i indústria, amb una superfície aproximada
de 1.500 metres quadrats i una
conservació deficient, i una casa de
principis de segle en bon estat i una
superfície total de 200 metres quadrats. El preu de venda posat per la
família propietaria és de 170 milions
de pessetes. Si bé, segons va explicar l'arquitecte al batle, Gabriel
Bosch, es poden estudiar intercanvis, com el ja mencionat dels aparcaments subterranis, o la construcció de vivendes per vendre dins
aqUest mateix solar. Sembla, per
tant, que la família Abellanet estaria
oberta a estudiar diverses formes
de pagament que podés oferir l'Ajuntament.

Plànol d'edificacions
Però el que més sorprèn de l'oferta de Ca's Catalans és el fet de
que va acompanyada d'un breu
avanç de projecte sobre el que podria edificar-se en aquest solar, incloent-hi el nou edifici Consistorial.
El dibuix que acompanya aquesta
página és una proposta que l'arquitecte fa a l'Ajuntament. El solar ve
marcat en retxes discontinues, dins
el conjunt de la illeta situada entre
els carrers Via Roma, Avinguda
z

Salvador Joan i Passeig Ferrocarril.

En el centre (B+4) hi ha dibuixada
la la ubicació del nou edifici ConsistoE
nal, consistent amb planta baixa i
quatre pisos. Al costat, té dues edi.

Vista de la casa de Ca n'Abellanet en l'actualitat.

ficacions (P+2) d'una porxada més
dos pisos, previstes també com a
dependències municipals o relacionades. Les plantes de les tres edificacions sumen un total de 6.100
metres de superfície disponible per
a dependències municipals. En el
plànol es dibuixen també, peló, altres edificacions que es podrien dur
a terme, vivendes per exemple,
(B+4 deis costats), la venda de les
quals podria ajudar a finançar les

obres municipals. En el dibuix es
pot apreciar també com es deixa
una plaga ajardinada entre les edificacions i el passeig Ferrocarril, i
l'accés des del carrer Via Roma. A
més, en un altre plànol, davall
aquestes edificacions es preveuen
dues plantes d'aparcaments subterranis, amb un total de 240 places.

Valoració d'Orquidea
L'equip de Govern, pero, no es

VÍA ROMA

DE
ORDE CION DE VOLUMENES
Para u icacion del
- PORCHE . 2 PI

E, AYUNTAMIENTO escala 1/500

Plànol de les edificacions a realitzar en el solar, amb el nou edifici Consistorial.

pensa pronunciar de moment sobre
la conveniencia del trasllat de les
dependències municipals a una o
altra de les ofertes presentades. De
moment, l'arquitecte municipal va

fent les seves valoracions, que contrasten amb els preus posats pels
diferents propietaris. Aquest és el
cas, per exemple, de la fábrica de
Perles Orquídea, la qual va ser oferida a l'Ajuntament per 373 milions

de pessetes, mentre que l'arquitecte, Caries Terrassa, l'ha valorada
en 266 milions, entenent que l'edifici no és aprofitable per l'Ajuntament
i que l'únic a valorar és el solar.
Per altra banda, cal mencionar
que a més de les comentades fins
ara, l'Ajuntament ha rebut una nova
oferta, aquesta de l'edifici que ara
acolleix la tenda de mobles dels
germans Nadal (Sutro), l'edifici dels
quals s'ubica en el carrer Doctor
Fleming. Els Germans Nadal demanaven per l'edifici 79 milions de
pessetes, i ha estat valorat per l'arquitecte municipal en 52 milions.
L'edifici té una superfície en planta
de 410 metres quadrats, i consta
d'un soterrani, planta baixa i un pis.
En total sumen ja sis les ofertes
rebudes per l'Ajuntament, sí és té
com a tal a la de Can Bauzá. Al
respecte, Gabriel Bosch considera
que mai hi hagut oferta de la família
Bauzá, sinó interés per part de l'Ajuntament. Es rumoreja ara que la
família Bauzá podria fer efectiva la
seva oferta de l'edifici de la plaça
des Convent, presumiblement amb
un preu inferior al de 163 milions de
pessetes inicial.

ALFA IMOLA. MUCHO MÁS QUE UN DEPORTIVO
ALFA IMOLA. una serie especial para disfrutar ahora de todo un deportivo de 90 CV con un
completo equipamiento .
*Llantas de aleación. •Direccion asistida.
*Cierre centralizado. *Asientos deportivos.
• Elevalunas eléctricos delanteros.
• Spoiler trasero. *Volante regulable.
*Faros antiniebla delanteros /traseros.
Y mucho más
Con 2 Años de Garantia

Tod0,1.550.000 ptas
1P V P olouye IVA ¡tpueSrOOe matrIculacon y transporIel

Comptuebelo en

L'administració farà l'obra i la cobrará al propietari si aquest no compleix l'ordenança

L'Ajuntament obligará a tancar els solars
sense vallar de tot el municipi
A. Sansó.-L'Ajuntament de Manacor obligará a tancar tots els solars sense vallar del municipi, a partir de l'any que ve. Aquesta mesura
s'adoptarà, segons ha explicat el
batle, per evitar el deteriorament de
la imatge del municipi, que generalment provoquen els solars sense
tancar. En la majoria deis casos,
aquests solars es converteixen en
un lloc d'abocament de fems, la
qual cosa perjudica a la imatge del
nucli urbà, fet especialment delicat
quan es tracta d'un nucli turístic.
L'Ajuntament de Manacor ja disposa d'una ordenança municipal
que obliga als propietaris de solars
sense edificar a tenir-los vallats,
amb una paret referida. La mateixa
ordenança preveu l'aplicació de
multes per aquells propietaris que
no tenguin tancats els seus solars
en nucli urbà. Tot i això, Gabriel
Bosch ha explicat que la intenció de
l'equip de Govern no és tant la de
recaptar doblers, com aconseguir
dignificar la imatge deis nuclis urbans, evitant els abocaments incontrolats de fems. Per això, a partir de
1994, l'Ajuntament recordará l'obligatorietat deis propietaris de solars
a tenir-los degudament tancats i els
plaços que es donen per a que es
realitzi l'obra. En cas de que passat
aquest temps els solars no s'hagin
vallat, el batle podrá decretar ordres de fer , per les quals l'Ajuntament realitzarà l'obra de tancament

+4)

Generalment, els solars sense vallar deterioren la imatge del municipi.

i després cobrará el seu cost al propietari. Aquesta mesura ja va ser
adoptada per l'anterior batle, Jaume
Llull, en uns pocs casos puntuals,

NuAltu,

les molèsties deis quals havien
estat denunciades pels veïns més
pròxims.

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

LUNES CERRADO
•

Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA

Bosch anuncia la creació d'una delegació per a la captació d'ajudes institucionals

El Govern municipal vol ajudar als
empresaris a fer front a la crisi
El Govern municipal de Manacor vol ajudar
als empresaris locals a fer front a la crisi económica. Com a primera mesura Gabriel Bosch
ha anunciat la propera creació d'una delegació encaminada a captar el major nombre d'ajudes econòmiques que s'oferesquin des de

qualsevol administració, des de la municipal
fins a l'europea. La delegació atendrá, a més
a més, les suggeréncies i peticions dels diferents sectors econòmics, Turisme, Indústria,
Comerç i Agricultura.

empresarial del terme municipal. A
més de facilitar als empresaris l'accés a les ajudes institucionals, la
delegació tendrá com objectiu estudiar les suggeréncies que es puguin
fer des de tots els sectors econòmics i cercar vies de revitalització
per a tots ells, des del Turisme, fins
a la Indústria, el Comerç i l'Agricultura. Quan es parla del sector turístic, per exemple, Gabriel Bosch comenta que aquesta delegació tendra com objectiu estudiar les empreses que poguessen dur a terme
una eficaç promoció de les diferents
zones del terme municipal. «En
aquests moments tenc sis ofertes
d'empreses que es dediquen a la
promoció, es tracta ara d'estudiar la
que és més convenient als empresaris del municipi». En opinió del
batle, l'Ajuntament té el deure d'ajudar als empresaris a fer front a la
crisi, però aquests també han de fer
feina per reconvertir-se segons el
que exigesqui el mercat.

L'Ajuntament vol acostar-se als diferents sectors econòmics.

A. Sansó.-El proper any l'organi-

grama funcional de l'Ajuntament de
Manacor pot comptar amb una
nova delegació, anomenada «de
Captació de recursos econòmics ».
Amb ella Gabriel Bosch vol ajudar
als empresaris locals a fer front a la
crisi económica. Una de les principals tasques d'aquesta delegació
seria la de procurar la informació,
els mètodes i la documentació necessária als empresaris per poder
beneficiar-se de les diferents ajudes

institucionals que vagin sorgint des
de qualsevol administració pública,
des de la mateixa municipal, fins a
l'europea, per
central. D'aquí el seu nom de «Captació de recursos econòmics'.

Altres funcions
La delegació estará al càrrec d'un
dels regidors del grup de Govern, i
comptarà amb l'ajuda técnica d'un
economista que conegui el món

OMERCIAL

MAQUINARIA OCASION
-PALA TRASERA TRACTOR
75.000- PTS.
NUEVA
-PELADORA ALMENDRAS
GRANDE

150.000'- PTS

-MOTOCULTORES PIVA

60.000'- PTS.

-MOTOCULTORES MOLLON

60.000 - PTS.

-MOTOCULTORES HONDA

70.000'- PTS.
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C/ Femenias , 65 tel. 56 90 24
SANT LLORENÇ

1NFORMACION
A
RESTAURANTES, BARES Y
CAFETERIAS
¡¡¡Se acaba el PLAZO...
El día 11 de Agosto finaliza el plazo
estipulado en la orden de la Consellería de
Turismo para
... PATENTAR el nombre del
establecimiento!!!
con

PATENTES Y MARCAS
ASESORES TURISTICOS
puede ser gratis
o disfrutar de vacaciones
¡¡¡INFORMATE!!!
C/ Goethe, 2 - Pral.
07011 PALMA DE MALLORCA
Tel. 28 71 31 - 45 35 59
FAX. 28 72 37

El Govern municipal estudia fórmules per dónar una solució temporal a aquests casos

Mig centenar de ciutadans demanen feina al
batle després de perdre el seu lloc de treball
El batle de Manacor assegura tenir una llista amb prop de mig centenar de ciutadans
que han anat al seu despatx per demanar-li si
els podria trobar una feina. Es tracta de caps
de família que s'han quedat sense el seu lloc
de treball, i estan preocupats pel seu futur.

A. Sansó.-Prop de cinquanta ciutadans de Manacor han acudit al
batle per demanar-li que els trobi alguna feina. Gabriel Bosch assegura
tenir una 'lista amb el nom de totes
aquestes persones, a les quals donará avís tant prest com sabi d'algun lloc de feina per a elles. Es
tracta, segons explica el mateix
batle, de persones de mitjana edat
que degut a la crisi han perdut el
seu lloc de feina habitual i ara es
troben que la seva contractació és
més difícil, degut a la manca de
preparació professional en altres
camps i a la seva avançada edat.
El tancament de comerços i empreses que está provocant la crisi
aboca a l'atur a un gran nombre de
gent. Algunes d'aquestes persones
poden cobrar de l'Ofinina d'Empleo
durant un temps determinat, però
d'altres, per la seva situació laboral,
es troben que no poden comptar
amb cap ajuda económica de l'Estat, per la qual cosa la situació económica de la família passa a ser
delicada. Els qui cobren de l'INEM,
pero,
els preocupa igualment el seu futur.

Bosses de pobresa
La situació d'aquestes persones
de mitjana edat que es queden
sense feina és distinta, seqons l'opinió de Gabriel Bosch, a la d'aquelles gents que integren les bosses
de pobresa existents a Manacor.
«Les bosses de pobresa existeixen
a totes les localitats, però els ajuntaments les tenen més o menys
controlades, amb les ajudes que
s'aporten a través de la delegació
de Benestar Social. Però l'aparició
de famílies el cap de les quals es

Donat que l'aparició d'aquests casos es cada
vegada més freqÜent, l'Ajuntament está estudiant fórmules per donar una solució temporal, mentres cerquen una altra feina, a aquelles persones que s'hagin quedat sense lloc
de treball i no disposin de cap ajuda estatal.

L'Oficina d'Empleo no cobreix a tots els desempleats.

queda sense feina després d'anys
de fer-ne és una situació nova, a la
qual cal fer-hi front abans de qué la
manca de treball i de doblers comporti un augment d'aquestes bosses de pobresa". L'Ajuntament de
Manacor estudia ara les respostes
que pot donar a aquesta nova situació, sorgida a conseqüència de la
crisi. Els curts recursos econòmics
municipals obliguen, pero, a cercar
les fórmules més eficaces a la vegada que menys costoses.

Salari Social
Les solucions que se puguin oferir a aquestes persones que es queden sense feina les estan estudiant
conjuntament els ajuntaments de la
comarca del Llevant i els responsa-

bles comarcals de l'INEM i els sindicats obrers UGT i CCOO. Batles i
regidors de cada una de les administracions municipals i responsables comarcals de l'INEM, UGT i
CCOO han mantingut ja diverses
reunions. Els tècnics estan cercant
ara una fórmula de col.laboració per
oferir a la Comunitat Autónoma,
pretenint arribar a una solució el
més ample possible entre el màxim
d'organismes implicats. La solució
que sembla més factible és la de
qué els Ajuntaments oferesquin feines temporals, donant un plaç a
aquelles persones que s'han quedat sense feina per a qué trobin un
nou lloc de treball. Mentres tant,
també es pot incentivar l'aprenentatge de nous oficis, per tal de facilitar l'accés d'aquestes persones de
mitjana edat al mercat de treball.

Protagcmistes

Jaime de Juan 1 Pons,
per la defensa que feu
de la zona de Cala
Moreia davant el
Conseller de Turisme.
De Juan demanà part
del remanent de fondos
de la Conselleria per
una zona que «está
igual fa quaranta
anys».

Bernadí Gelabert,
President del Club
Perlas Manacor de
bàsquet, que ha
organitzat
conjuntament amb la
delegació d'Espods, el
primer clínic de bàsquet
de la comarca amb
l'assisténcia d'il.lustres
entrenadors.

Maria Magdalena
Ferrer, Redactora en
cap de 7 Setmanari,
que li han donat
vacances i está
estivetjant per devers
Porto Cristo. Li desitjam
que les disfruti tot el
que pugui.

Biel Bosch, Batle de
Manacor que com cada
any gaudirà de les
vacances durant el mes
d'agost, deixant a un
sol responsable per tal
de que ocupi la seva
cadira.

A PARTIR DE DIA 31 DE JULIOL
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Vell Marí s/n, s'Illot
HORARI: De 10 h. a 13 h.
De 16 h. a 22 h.

* DIA 31 NO TANCAREM EL MIGDIA *
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Aigües brutes

a la platja
La imatge ho diu tot. El lloc on
ens situam avui és a l'escala que
puja de la platja de Porto Cristo cap
al principi de la Costa d'En Blau. Un
desgüás romput tira les aigües brutes damunt l'arena de la platja, la
qual cosa produeix pudors i mal
efecte als banyistes de la zona.
Seria interessant no només arreglar
el que no funciona sinó evitar-ho
abans que passi. 1 ja que hi som,
estaria bés treure les pedres de la
platja, arrebassar les herbes que
creixen a les voreres...
Foto: Toni Blau

Tel. 84 35 00
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ITALIA del 11 al 18 Agosto
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del 18 al 25 Agosto

VUELO DIRECTO DESDE PALMA

VUELO DIRECTO DESDE PALMA

ROMA

HOTEL *** 53.800 pts.
HOTEL **** 67.000 pts.

HOTEL **** 59.900 pts.
HOTEL ***** 69.200 pts.

CIRCUITO CAPADOCIA 89.500 PTS.

ROMA - VENECIA - FLORENCIA
HOTELES *** 74.300 pts.

PARIS

VUELO DIRECTO
DESDE PALMA

la Salida del 12 al 19 agosto
Salida del 19 al 26 agosto
PRECIO POR PERSONA: 49.900 pts.
*Excursiones a Eurodisney, Versalles, etc.
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VIAJES LARGA DISTANCIA
CANCUN, SANTO DOMINGO, BRASIL, CUBA,
ORLANDO, EGIPTO, THAILANDIA.
DESDE

84.000 PTS.

TENEMOS TU VIAJE PARA ESTE VERANO

Definió la línea de actuación de la Consellería de Turismo

Primera visita de Joan Flaquer a la zona
turística de Manacor
En su visita, anuncia restricciones presupuestarias y la persecución de la ilegalidad y el overbooking
El pasado miércoles, a las 16'30 en el Hotel Mastines de Calas de Mallorca, Joan Flaquer, joven y
flamante Conseller de Turismo, tuvo su primer encuentro oficial con los hoteleros de la zona turístiAcompañaban al Conseller los directores generales Camero y Sbert
y el secretario general técnico Mesquida. Le recibieron el Delegado de
Turismo, Toni Vives y los presidentes de las zonas turísticas del municipio, Pedro Hoz y Jaime de Juan.
Pedro Hoz fue el primero en
tomar la palabra y tras dar la bienvenida al Conseller expuso las aspiraciones de la zona que preside.
Hoz afirmó que la zona carecía de
unidad de criterio en la oferta y que
la zona carece de imagen; por ello
pedía creación de folletos turísticos,
presencia en ferias y creación de
noticias de relieve internacional que
arrastren la imagen de la zona. Al
mismo tiempo, pedía creación de
estudios para «anticiparnos a las
ofertas de los turoperadores».
Hoy habló de los efectos de la
devaluación en la contratación actual para 1994, que en algunos
casos supone un 30% de devaluación, cuando quieren subir los turoperadores no más allá del 7 por
cien.
Pedro Hoz habló de las excelencias de la zona, sin saturación urbanística y con gran cantidad de paisage virgen. No obstante se mostraba partidario de una protección
«razonable». Según él, la ecología
es evitar los ruídos, la contaminación, la suciedad, las dificultades
viales y no la protección de especies de flora y fauna que -dijo- no
interesan al turista. Al final, se mostraba partidario de poder acceder a
los espacios naturales, hoy inaccesibles por suciedad o dificultades
viarias para que sirvan de disfrute
colectivo. Igualmente habló de la
e
«3 especialización hotelera y de esti
mular las ofertas de todo tipo: golf,
,
equitación, puertos deportivos, etc.

ca de Manacor. En la reunión se expusieron las aspiraciones de la zona y se definieron las líneas
maestras de actuación de la Consellería en esta
nueva etapa.

Joan Flaquer dijo ser consciente de la falta de imagen de la zona

Y acabó diciendo que Calas es una
zona de turismo familiar con un
nivel aceptable, pero que «todo se
puede ir al cuerno por los ruídos,
que se están sucediendo a niveles
intolerables». Y abogó por la creación de una Policía Municipal Turística.

Joan Flaquer: el presupuesto

no crece
El Conseller se propuso hablar
claro y no crear falsas expectativas.
Y fue anotando las sugerencias y
peticiones que se le hicieron a lo
largo de la reunión. En primer lugar

Acompañaron al Conseller de Turismo, Joan Flaquer, los directores generales Gamero y Sbert y el secretario general técnico
Mes quida

explicó el cambio en la Consellería,
que definió como “más amplio»
que un cambio de persona, sino de
política, aunque dijo que la meta
era la misma que la propuesta por
Cladera: la mejora de la calidad del
turismo y de la oferta turística.
Flaquer dijo que era consciente
de la falta de imagen de la zona,
pero que los presupuestos del 94
iban a ser restrictivos y que se iba a
contar con los mismos 840 millones
del 93 en el mejor de los casos y
contando con la devaluación de la
peseta en el mercado europeo se
iba a poder hacer mucho menos
desde el IBATUR.
El Conseller, no obstante, pidió a
los presidentes ideas y proyectos
concretos y prometió estudiar todas
las propuestas.
Habló de lo que para él es la
asignatura pendiente de nuestro turismo: la falta de información y el
exceso de oferta, que hay que regular desde la legalidad.
Respecto del turismo familiar afirmó que era demasiado importante
como para perderlo, ya que si baja
se puede producir un desequilibrio
en el sector. Apuntó la posibilidad
de bajar la edad infantil y, respecto
del presupuesto de inversiones en
embellecimiento de zonas, afirmó
que no había posibilidades de nuevas inversiones ya que el Port de

Sóller, que no había dispuesto de
ayuda alguna, se llevaría buena
parte del mismo.
No obstante, y para tranquilidad
de los hoteleros de Calas, Mesquida -Secretario General Técnicoaclaró que el Centro Cívico de
Calas ya estaba presupuestado anteriormente y que se mantenía la
subvención en la Consellería.

Jaime de Juan: las urgencias
de s'Illot
El Presidente de la zona de Cala
Moreia pidió colaboración de la
Consellería para s'Illot, que -dijo«está igual que hace cuarenta
años»; ya no se trata de embellecimiento -afirmó- sino de urgencias,
al tiempo que invitaba al Conseller
a visitar la zona.
Posteriormente a esta intervención se dio paso a la participación
de los presentes, centrándose en
aspectos puntuales; los puntos
sobre los que más se incidió fueron
los de limpieza y seguridad ciudadana. Se habló sobre la necesidad
de un incremento de la dotación policial, así como de que se realicen
trabajos de limpieza, no sólo de las
zonas turísticas, sino de las carreteras y caminos de la isla.
Posteriormente se habló sobre la

oferta ilegal y sobre el overbooking.
Sobre el tema el Conseller se limitó
a decir que existía ya una ley y que
no hacía falta legislar, sinó aplicar
la misma. Y anunció que el camino
a seguir era el de las inspecciones
de los centros ilegales y la comprobación de la ocupación de los apartamentos; de lo contrario el turismo
sería un sector incontrolado y que
provoca mala imagen. Flaquer se
mostró contrario al overbooking,
pero afirmó que una alta contratación que no se traduce en pérdida
de calidad y no causa molestia alguna al cliente no puede ser considerada igual que la que provoca
desvío hacia apartamentos ilegales
y pérdida de imagen de la calidad
de nuestro turismo. Esta práctica,
según el Conseller, es la que hay
que perseguir.
Se trataron numerosos temas relacionados con el turismo y se ofreció a intervenir en una próxima reunión sobre seguridad ciudadana -en
un sentido amplio- a celebrar entre
Ayuntamiento, hoteleros y fuerzas
del orden de Manacor.
Al final, era general la satisfacción por esta primera visita entre el;',
sector.
CD

Toni Tugores1

Fotos: Toni Blau:s1

Muchas personas denuncian haber sido víctimas de continuas amenazas

Vecinos d'Es Serralt piden desesperados la
expulsión de algunas familias del lbavi
Redacción.- Un grupo de vecinos de la barriada d'Es Serralt reclamaron con desesperación la expulsión de aquellas familias que residen presuntamente de forma ilegal en las polémicas viviendas del
lbavi y que se dedican, en su mayoría, al tráfico de drogas. Esta petición resultó unánime entre las
cerca de sesenta personas que
acudieron en la noche del pasado
miércoles a la reunión organizada
por la Federación de Vecinos de
Manacor con la asistencia del inspector jefe de la Policía Nacional,
Alfonso Jimenez, de la Policía
Local, Joan Truyols y el delegado
de la Policía Joan Miguel Sansó
quién excusó la ausencia del alcalde, presidente de la Junta de Seguridad.
Dicha reunión, celebrada en la

A esta reunión organizada por la Federación de Vecinos asistieron representantes
de la Policía Nacional, Local y de Joan Miguel Sansó como representante del
Ayuntamiento.

«Hay que echar a esos
delincuentes de
Manacor; Capdepera y
Sant Llorenç ya lo han
conseguido»

Casa del Mar de Porto Cristo, debía
repasar en un principio los diversos
problemas de seguridad ciudadana
de nuestro término, a pesar de que
en un principio ya se reveló el polémico asunto del lbavi, solicitando a
los representantes de las fuerzas
de seguridad los movimientos realizados para paliar la venta de droga.
Alfonso Jiménez expuso a los presentes las últimas actuaciones llevadas a cabo y la vigilancia establecida, cifrando las detenciones practicadas en los últimos años. A pesar
%de sus palabras de optimismo señalando que «tenemos que ganar
(i)
el pulso a esta gente» y de rogar

Unas sesenta personas se reunieron en la Casa del Mar de Porto Cristo. La
tranquilidad reinaba al principio del acto, pero al final la mayoría salieron alterados.

constantemente la colaboración ciudadana manifestado que «yo no
pretende hacer de cada ciudadano un policía, pero os necesitamos», pocos quedaron convencidos, exigiendo a dobles voces, una
pareja de policias para que contro-

len las 24 horas del día el edificio.
Expulsión
En el transcurso de la reunión se
intentó, entre todos, buscar alguna

solución factible que provoque la
expulsión de estos pocos personajes que «tienen Manacor atemorizado». En el repaso de posibles
delitos que cometen con frecuencia
como puede ser conducir sin carnet
facultativo, infracciones administrativas (impago de luz o agua) o ignorar leyes que regulan la salud pública, poco favoreció su intención
pués, al parecer, seguirían en la localidad.
Las interrupciones se repitieron
en diversas ocasiones. Los vecinos
manifestaban su temor, en voz alta,
por haber sido víctimas de contínuas amenazas: «hasta hoy les ha

ido de maravilla porque nos
hemos callado, pero ya no podemos aguantar esta situación.
Cada vez que pasan por la puerta
nos amenzan y se pasean por
nuestra terraza como Pedro por
su casa» afirmaba alterada una vecina que en un día habia denunciado en dos ocasiones a una misma

persona y no quedó detenido. Por
su parte otro vecino se unió a estas
palabras señalando una de sus tristes experiencias: «Usted me ha

denunciado, es un cabrón y su
señora... El día del juicio nos veremos».
Siguiendo con las intervenciones

«Hay que ganar el
pulso a estas personas
con la colaboración de
todos los ciudadanos»

otro señor señalaba «Barco para
todas esas personas, echarlos
fuera», exponiendo como ejemplo
las manifestaciones llevadas a cabo
en las localidades de Capdepera y

San Lorenzo. Además, según los
presentes, «es un infierno tener

que apreciar con nuestros ojos,
diariamente, como alguien se
pincha en las escaleras y no digamos para nuestros hijos».
Invitación a los políticos
Joan Miguel Sansó, delegado de
la Policía escuchó contínuas represalias hacia los políticos exigiéndoles medidas urgentes; al final aceptó en tono jocoso la invitación de
una vecina para que fuera a vivir
durante una semana en las viviendas y palpara con sus manos el
problema. Resumiendo este primer
encuentro entre fuerzas de seguridad, políticos y ciudadanos, se
llegó a la conclusión de solicitar
ayuda al Gobernador Civil de Baleares, por mediación del Ayuntamiento así como al departamente
jurídico del lbavi.
Fotos: Antoni Blau

Divendres s'aprovaren tres expedients d'expropiació per sis milions de pesetes

Les obres de reforma del Passeig Ferrocarril
s'adjudicaran al setembre
Redacció.- Les obres de reforma
del Passeig Ferrocarril que arriben
fins poc abans de la plaga Ebanista,
s'adjudicaran a principis del mes de
setembre segons el delegat d'Urbanisme Rafel Sureda. D'aquesta manera si es cumpleixen els plaços
previst, abans de l'octubre es podrien produVr els primers moviments
que enllestiren quasi la totalitat del
projecte de reforma que s'inicià a
l'avinguda d'Es Parc i que compta
amb un pressupost de 206.890.000
pessetes. De moment desde la delegació d'urbanisme tramiten els expedients d'expropiació corresponents a la segona i tercera fase,
aprovant-se al darrer plenari extraordinari solament tres valorats
amb sis milions de pessetes.
Els veinats pagaran unes 18 mil
pessetes per metre lineal de façana, encara que des de l'Ajuntament
es confia que aquesta quantitat es
pugui rebaixar, donat que al adjudicar-se les obres sempre té tendència a anar per la baixa.

Les obres de reforma corresponents a la segona ¡tercera fase del projecte arriben
fins poc abans de la placa Ebanista.

El darrer atemptat urbanístic a Manacor

Casa Thermoz desapareix
Aquesta setmana es vol procedir a
l'enderrocament de l'antiga fábrica de
pintes de Na Camel.la, part del conjunt
construit a principis de segle, dins les
corrents de l'eclecticisme i el modernisme.
Segons l'arquitecte encarregat del
projecte d'enderrocament i regidor de
l'Ajuntament, Eduardo Puche, el vist i
plau del departament d'urbanisme de
l'Ajuntament data de fa uns dos mesos.
En les darreres setmanes GESA i Telefónica han retirat els cables de la facaa com darrera passa abans de la demolició.
Segons el regidor Puche l'edifici no
passa catalogat ni a les Normes Subsidiàries vigents, ni a cap dels projectes
de Pla General que l'Ajuntament ha
preparat, cosa que diu que li sorpren,
afegint, emperò, que per tant l'edifici
legalment no té cap interés històric ni
cultural.
L'antiga fábrica será substituit per
un edifici de vivendes.
n

Els polítics no saben res
El batle de Manacor, Gabriel Bosch,
assegurava el dissabte que no sabia res
de l'assumpte. El diumenge passat la
delegada de Cultura, Catalina Sureda,
va negar que al seu departament s'hagués tractat el tema en cap moment,
també assegurant que no en sabia res.

La 1Yr ice de pintes en procés de demolició.
-

Els experts desaconsellen
l'enderrocament

Important conjunt arquitectimic
La implantació de indústries de fabricació a Manacor crea molta riquesa
al final del segle passat i als primers
decenis d'aquest. L'arquitectura d'aquells anys está representada i cases
urbanes aillades i alguns carrers que
encara conserven certa proporció de
construccions d'aquella època.
El més important i més ben conservat conjunt de construccions d'aquella
epoca és el de Na Camel.la. El programa urbanístic del Comissio de Foment
de l'any 1919 era molt ciar: No es permetria la construcció d'edificis que no
con formassin amb el projecte del Passeig. Es va lograr crear una zona urbana de carácter definit, amb tots els seus
elements, arbres, bancs, una font, cosE
tsiols, cases, i entre altres, la fábrica de
N-les pintes.

Imatge interior de/a casa dels
Francesos.

Professors de la Universitat de les
Illes Balears está realitzant una labor
intensiva per catalogar els restes de la
industrialització de Mallorca a distins
pobles. L'objectu es conèixer la història d'aquest procés i conservar el que
es històricament important. Aquesta
feina és lenta i es troba obstaculitzada
per la falta de consciència de les autoritats locals i dels mateixos propietaris
en molts de casos.
El Dr. Caries Manera de la UIB, especialista en arqueologia industrial,
está treballant en un projecte de la Comissió Interministerial de Ciència i
Tecnologia (CICYT) per determinar el
model d'instustrialització de les Illes.
El seu equip, d'unes quinze persones,
inclou historiadors, economistes i geògrafs. Manacor és un dels objectius fonamentals del seu estudi.

«A Manacor, i altres pobles, la conciència es que no ha existit indústria,
per tant no hi ha hagut interés per conservar els restes d'aquella epoca. Encara es mantén la idea errónea que Mallorca va passar directament de la pagesia a la indústria terciària dels hotels i
els turistes. No es té en compte que
passarem per una industrialització».
El Dr. Manera cita Itàlia com un cas
comparatiu interessant. Pareix que tengueren un procés molt aparescut, pea)
allá han tengut la conciencia de conservar els restes físics per convertir-los en
espais culturals, d'oci i educatius.
«Manacor va ser un gran centre
obrer, afegeix el Dr. Manera, i hi ha
molt poca feina feta». En el cas de la
fábrica de pintes de Manacor, diu,
s'hauria d'aplacar l'enderrocament, al
menys fins passat l'estiu, per poder estdiar el cas i avaluar la seva importáncia. L'enderrocament immediata seria
una gran pèrdua.

Segons la Dra. Brigitte Lucke, doctorada en arqueologia industrial, afincada al municipi de Manacor, els darrers dos o tres anys han vist la desaparició de un gran nombre de fàbriques i
restes de la industrialització de valor
incalculable. A més, afegeix, la fabrica
de pintes, apart del seu valor com unitat industrial, es un element significatiu
del conjunt de Na Camel.la. La seva
desaparició seria una altra passa més
en la degradació del casc històric de
Manacor.

La promesa de l'Ajuntament
Al novembre de 1991 el negociat
d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament
de Manacor, en contesta a una
sol.licitud per la protecció dels edificis
històrics de Manacor afirma que les
mesures de protecció «estan dins els
objectius de l'actual equip de govern,
mesures que per aire part ja foren
anunciades electoralment per part dels

grups polítics que actualment governam». A més del qual el batle dóna la
seva paraula que tractaria l'asssumpte
de l'aprovació del catàleg d'edificis
d'interès històric personalment.

Historial destructiu
•Els casos d'edificis històrics desapareguts son nombrables a Manacor. El
cas més conegut és el de l'antic Teatre
Principal, ara un aparcament de cotxes;
Ca s'Hereu, ara una finca de pisos, el
Palau del Rei, ara tendes i pisos, i un
llarg etcétera són testimoni de la poca
importáncia que els polítics han donat
a la conservació del patrimoni. Pareix
que sempre han cedit davant les pressions especulatives.
El cas de la fabrica de pintes de Na
Camella és una gran oportunitat per
canviar cito d'aquest historial.
Ben Vickers
Fotos: Toni Blau

S' estudiava declarar la finca bé d'interés cultural

Informe tècnic de la fábrica de pintes
L'Associació per a la revitalització de Centres Antics (ARCA) que té seu a Ciutat, va realitzar un informe tècnic sobre la fábrica de pintes del Passeig
Antoni Maura de Manacor, atés imminent demolició
de la finca aprovada per l'Ajuntament de la ciutat.
Segons el secretari d'ARCA Joan Pasqual, es
considerava la possibilitat de demanar la incoació
de declaració de bé d'interés cultural per a la Casa
Thermoz. L'Associació está formada per advocats i
economistes i té per objectiu la defensa del patrimoni. ARCA creu que dins el context de la ciutat de
Manacor, la fábrica de pintes tenia un valor important i els sorprèn, segons afirmacions del secretari,
la decisió presa pel consistori manacorí que autoritzava la demolició de la citada finca.
Amb la incoació de declaració de bé d'interés cultural, la fábrica de pintes quedava protegida durant
6 mesos. Des de Madrid se decidia després, si la
finca se declarava o no bé d'interés cultural. Representants d'ARCA afirmen que per la importància i el
valor històric que tenia la construcció dins el conjunt
arquitectònic de Manacor, segurament s'hagués
arribat a declarar bé d'interés cultural, la qual cosa
hauria suposat la no demolició de la fábrica de pintes.Cal assenyalar que la rapidesa en qué s'ha procedit a l'enderrocament de l'anomenada Casa dels
francesos fará improcedent la continuació del procés iniciat aquesta setmana per ARCA.
M. Bel Pocoví
Foto: Antoni Blau

La fábrica de pintes de Manacor tenia importancia
histórica.

Un diumege estiuenc no acompanyà a la gent en vacances per venir a Manacor

Pobre animació a la Fira de Sant Jaume
Redacció.- De bona matinada, el
diumenge, ja anunciava poca animació en una de les fires més pobres de l'any. Un sol espléndit per a
tots aquells que es troben de vacacions poc convidava a desplaçar-se
fins a Manacor per regatejar l'oferta
de productes. Es comerciants ho
saben de cada any. En aquesta
época fa molt de temps que no es
reuneixen grans aglomeracions. Si
llavors, la festa era popular, ara
s'ha convertit quasi en una obligació per no haver de suspender-se.
Algunes persones creuen que obtindria més participació si es celebrás a la costa de Manacor, però de
sempre s'ha fet a l'avinguda de Na
Camella. La novetat d'aquest any
és que el ‘‹firó" tal vegada amb
més animació que la del diumenge,
s'ha canviat on es regularment el
mercat d'Es Dilluns, és a dir, a la
plaça Ramon Llull.
Així i tot ambdos dies les persones que si acudiren a la cita, pogueren comprar una ampla oferta
de productes entre els que destaca
la cerámica o utensilis de cuina i la
roba.
Foto: Antoni Blau
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Imatge que oferira la Fira de Sant Jaume, diumenge passat, a l'avinguda de Na
Camella.

C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR

SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA
FABRICACION E INSTALACION
de TOLDOS Y ROTULOS
ANTIVENT - TERRAZAS CORREDTZAS - MARQUESINAS
'TOLDOS BALCON... AUT'OMATICOS O MANUALES

ROMOS: LUMINOSOS - ILUMINARIAS - NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES

El passat dimecres al Restaurant s'Era de Pula

Presentat el programa de la segona jornada
gastronómica
Redacció.- Dimecres a vespre es
presenta al restaurant s'Era de Pula
el programa de la segona jornada
gastronómica que comença el proper dia 2 d'agost amb la cuina china
d'Antoni Yoh i s'extén fins al dilluns,
dia 20 de setembre amb la cuina
mediterránea de Koldo Royo.
Aquestes jornades gastronòmiques començaren fa un any amb la
idea i il.lusió de fomentar la gastronomia a la nostra zona. L'únic interés és donar a coneixer, mitjaçant
les degustacions, els plats de diversos estils culinaris amb el bon afer i
prestigi dels Chefs convidats.
El programa o sopars dels
“Lunes memorables en s'Era de
Pula» estaran amenizats per Juan
“Teclas», Serafin Nebot, Antonio
Garcia i Martí Salem.
Foto: Antoni Blau

Estas son nuestras ofertas de la 1Ák
semana en Vehículos de Ocasión. g"

FORD ESCORT 1.6 Sha
OPEL CORSA City
OPEL CORSA Ci y
OPEL ODE GSI 2.0
OPEL CORSA City
OPEL AD3p. GT 1.6
—

PM-AS425.000.PM-BF
L50.000 PM-AY
400.000
PM-AY
825.000.PM-A7
425.000.PM-AX
800.000.-

CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL

eLínás
OMERCIAL
ESPECIALIDAD EN MOTOCULTORES,
MOTOSIERRAS Y CORTACESPEDES
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD

OFERTA VERANO

1 Motocultor 8 c. y. potencia fresas y
1 Motosierra primera
marca ALPINA,mod. P-34
P.V.P. 145.000'- pts.

AHORA POR SOLO
122.000'- PTS
IVA INCLUIDO

LE ESPERAMOS

CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
•
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARI() , , , FK:IALES OPEL. MEJORO, POR EXP. •i

En C/ Femenias ,65 Tel. 56 90 24

SANT LLORENÇ

Les places són llocs públics que precisen un manteniment constant

PLACES EN MAL ESTAT
Sa Plaça de Ses Comes de Porto Cristo i Sa
Plaça d'es Llop de S'Illot tenen un punt en comú:
són llocs d'esbarjo de pobles petits de la costa
manacorina. Ambdues places s'omplen de gent
estiu i hivern i per tant necessiten un manteniment

Un aspecte exterior de Sa Plaga de Ses Comes.

Sa Plaça de Ses Comes de Porto
Cristo se va inaugurar ara fa 11
anys, concretament el 17 de Juliol
de 1982, aprofitant l'avinentesa de
les festes del Carme. En aquell
temps eren regidors des Port n'Esteve Català (CDI) i en Guillem Mascaró (01M) i a més de la construcció de la Plaça per part de Bernat
E
¿ Patr ó , se va arreglar el carrer Poco
nent i altres aspectes de la barria,

-

adequat i constant que suposi bones condicions
pels seus usuaris. Avui,no es pot parlar precisament, en sentit positiu quant a l'estat de les dues

places.

Les papereres de Sa Placa de Ses Comes estan plenes de fems.

da.
Una plaça és per damunt de tot, un
lloc públic que sol ser motiu de reunió de petits i grans. Sa Plaça de
ses Comes és una de les poques
places on s'hi pot anar a passar
una estona ja sigui a jugar a básquet, a patinar, als jocs amb els
més petits o símplement a seure a
un dels bancs del lloc. S'ha de tenir
en compte doncs que la quantitat
de gent que passa per allá cada dia

i fins a ben avançada la nit, l'ha arribada a degradar i per tant és necessari un manteniment constant.
Només cal anar a fer una volta per
la Plaça per adonar-se'n del seu
mal estat. El reixat que envolta la
pista de bàsquet está foradat i els
ferros que surten podríen ferir a
qualque despistat, el trispol de la
pista s'ha fet malbé de tant trepitjarlo, hi ha tres focus que no funcionen, les papereres estan estibades

de fems igual que el terra i els jardins...
Una Plaça que té 11 anys no es pot
dir que sigui vella si es té en compte que se construeixen per qué perdurin molts anys, però ja que hi són
s'han de cuidar, tant a l'hivern com
a l'estiu.

Sa Plaga d'Es Llop de S'Illot
sense anelles de bàsquet

Els quadres de bàsquet de Sa Plaça d'es Llop no tenen les anelles.

S'Illot presenta un cas similar. Si
ens acostam la Plaça des Llop, situada aprop de l'Església del poble,
veurem que es tracta també d'un
lloc molt freqüentat, que no compte
amb les condicions i mateniment
adeqüat.
La Plaça d'es Llop és encara més
nova ja que se va construir cap al
1989, i presenta una distribució
semblant a la de Ses Comes d'es
Port, amb jocs pels al.lots, una
zona verda i una part edificada per
jugar a bàsquet tot i qué sense anelles a la part superior dels pals,
gronxadores espanyades, bancs
romputs...

Una plaça és un lloc
públic que necessita
manteniment constant

Les reixes que envolten la pista de Sa Plaça de Ses Comes estan
desfetes.

Un dels bancs de la Plaga del Llop sense espatllera. El terra es veu
descuidat i brut.

Durant un temps els veïnats se
queixaren dels renous i de les pilotades que arribaven a les seves
cases des de la plaça. Per aquest
motiu se va enrevoltar la part de la
pista amb reixa. Ara resulta que
han desaparagut les anelles i per
tant no es pot jugar a bàsquet, la
qual cosa provoca el descontent
d'altres veïnats que voldrien aprofitar un espai que existeix per passar
una estona amb els amics jugant a
bàsquet.
Tant Porto Cristo com S'Illot tenen
poques zones d'esplai i per tant és
important que el seu manteniment
sigui efectiu i constant. Ambdues
places citades són massa freqüentades com per deixar-se en oblid
per part de les institucions encarregades del funcionament efectiu dels
llocs públics de la seva comarca. Z.
M. Bel Pocoví
Fotos: Toni Blau

Organitzada pels radioaficionats de Porto Cristo

Radioaficionats a la Caza del zorro
Com és habitual en aquestes
dates, els radioaficionats de Porto
Cristo varen organitzar per la setmana passada la VI Caza del zorro,
que va comptar amb l'assistència
de nombrosos participants. El concurs va començar damunt les 5 del
capvespre i els radioaficionats se
dividiren en 7 grups.
Un cop acabada la Caza del
zorro se va fer un sopar amb l'assisténcia dels participants. El sopar
va ser al Molí d'en Sopa i va comp-

tar amb l'assistència del delegat de
Porto Cristo Toni Vives. Després de
sopar se va procedir a l'entrega
dels trofeus donats per l'Ajuntament
de Manacor i altres cases
col.laboradores.
El Primer premi va ser pel grup
format de EA-6-UB i EB-6-SY.
El Segón premi pel grup EB-6ABI i EB-6-AAB.
El Tercer premi pel grup EA-6AAC i EA-6-AAZ.
Cal destacar la col.laboració de

OCASIONES Z::a
DEL LEON
PM-AN
Opel Kadet
PM-BC
Opel Corsa
PM-AF
Opel Corsa
PM-AP
Ford Orion
PM-AF
Ford Fiesta
PM-AC
Citroen Visa GTI
PM-AK
Renault 11
PMRenault 21 diesel
PM-AC
Renault R-5
PM-X
Seat Panda
PM-AM
Seat Ibiza
PM-AP
Peugeot 309
PM-AT
Peugeot 309
PM-AC
Ford Orion Diesel
PM-AC
Talbot Samba
PM-BG
Peugeot 605 SVDT
PM-AF
Renault R-6
PM-BB
Wolkswagen JETTA 1.6
PM-BB
Fiat Tipo
•

Els guanyadors de la VI Caza de/Zorro
amb els seus trofeus

Miguel EB-6-ACF amb el grup
guanyador.
Es remarcable la labor d'organització que va fer el company de
Porto Cristo Pep EB-6-JE.
Foto: Toni Blau

Cartell del Joan Gomis
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MANACOR
PORTO CRISTO '93

AUTOMOVILES COLL MANACOR
PEUGOT TALBOT
ctra. Palma, 108. MANACOR (MALLORCA)

tel. 55 09 13

Aquest és el cartell anunciador
del XXVII Trofeu Joan Gomis de
Pesca Submarina, que han realitzat Norat Puerto (pare i fill).

Els jubilats a l'exercici de 1992 reberen un obsequi de l'empresa

Festa grossa dels treballadors de Majórica
Redacció.- La major part de la
plantilla que forma l'empresa manacorma, Perlas Majórica, una de les
més antigues de la nostra població,
es reuní dissabte passat al restaurant Sa Gruta de Porto Cristo per
homenejar a aquells treballadors/es
que s'han jubilat durant l'exercici de
1992.
L'elegància dels presents lluí el
que seria al final, una jornada completa amb sopar, homenatges/
reconeixaments i evidentment, un
animat ball. Després d'un exquisit
sopar, que començà sobre les nou
del vespre, es feu el primer acte
emotiu per aquells vuit treballadors,
que com hem dit, s'han jubilat al
transcurs del 92. Encara que alguns
d'ells no pogué assistir, per motius
diversos, D.Pedro Riche, directorgerent de l'empresa les feu entrega
d'un ram de flors i un petit obsequi
de recordança. Una altra costum
d'aquesta empresa manacorina es
també rendir un homenatge a aquells feiner que porten vint i cinc anys
al seus serveis. En aquesta edició,
aquest requisit no el cumplia ningú
pel que es reserva per a noves edicions.

La direcció de l'empresa, de mans de D. Pedro Riche, homenajá a aquelles
persones que s'han jubilat.

Jubilats al 1992
Els vuit treballadros que es jubilaren l'any passat i que reberen en
aquest sopar un llarg i efusiu aplaudiment dels seus companys de
feina són:
Antònia Sansó Mestres (taller fusió)
Margalida Bauçá Sureda (t.fusió)
Gregoria Martínez Barceló (t.fusió)
Antònia Santandreu Sansó (t.fusió)
Maria Ballester Albons (admon)
Miguel Truyols Pont (mecánica)
Catalina Mascaró Roig (t.fusió)
Anda Santos Carrión (inspecció)

Festa deis empleats
Una veqada realitzat el reconeixament a aquestes persones, que
es convertiren amb les protagonistes de la vetlada, es procedí al sorteig d'un televisor donat per La
Caixa i d'un viatge per a dues persones a Menorca regalat per Viatges Llevant. Els agraciats d'aquests

L'elegancia i alegría dels presents Iluí la gran jornada que reuní a quasi tota la
plantilla de Perlas Majórica.

dos regals foren Na Joana Riera
Dalmau (ausent) i Isabel Gutierrez
Llodrá qui ja recollí els passatges
del viatge.
Acabades les entregues, D.Pedro
Riche demanà a tota la plantilla i
especialment als més joves una
gran dedicació per «conservar i
augmentar l'esperit de Majárica

com ho han fet, i fan, els vells, ja
que ha de seguir sent una fábrica
meravellosa amb el somni i desig
de tothom».
Per acabar la vetlada o convocatoria d'aquesta edició s'obrí el ball 1
per a tots els presents.
Fotos: Hnos Forteza

Desmentit d'Unió Mallorquina
Unió Mallorquina de Manacor
no comparteix i desmenteix les
opinions de Rafael Gabaldón
En el diari EL DIA DEL MUNDO
21-07-93 i 22-07-93, pág. 14 i 19 respectivament, Rafael Gabaldón signa
dos articles que consideram que desinformen l'opinió pública i per això UM
Manacor ha trobat oportú de fer unes
puntualitzacions sobre el seu contingut.
Per la qual cosa, li agrairia la publicació de les següents aclaracions en el

seu diari, tot restant oberts a qualsevol Per a una informació veraç i
informació.
objectiva
Manacor, 28 de juliol de 1993
Sgt.: Rafel Muntaner Morey,
Secretari del Comité Local d'UM
Manacor
Sgt.: Monserrate Galmés
President del Comité Local d'UM
Manacor
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COMERCIAL

W"' AMIGUES
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
FRIO Y BOMBA DE CALOR

a) En cap moment ni lloc, Ma. Antònia Munar ha oferit o demanat a Gaspar Forteza Esteva que lideri les files
d'UM Manacor. Aquesta afirmació escrita pel Sr. Rafael Gabaldón ja ha
estat desmentida per la Presidenta
d'UM i pel mateix Gaspar Forteza.
I assenyala que será el mateix Comité Local d'UM Manacor qui, en el moment oportú designará la persona que
consideri més idònia per posar-se al
cap d'UM Manacor en les pròximes
eleccions municipals.
b) Es falsa i tendenciosa l'afirmació
que els Comités executius del PP i CB
demanen o hagin demanat la destitució
de Darder com a portaveu del Govern
Municipal de Manacor.
Quan va ser nomenat portaveu es va
fer per decisió i petició dels grups que
formen el Govern Municipal, per la
qual cosa si es produeix un canvi
s'hauria de fer de la mateixa manera,
sense cessaments ni destitucions, sinó
per un record decisori entre les parts
interessades.
c) Expressar la sorpresa d'aquests
articles amb intenció desestabilitzadora
i no d'acord amb la realitat, les quals
són inadmissibles dins de l'objectivitat
periodística.

LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
VIA PORTUGAL, 54 - TEL 55 1 I 52 - MANACOR

Sucesos
Un joven herido grave en la colisión

Accidente en la carretera
de Porto Cristo
El pasado viernes dia
24 de Julio poco antes de
las nueve de la noche, se
produjo un accidente en
la carretera que une Manacor y Porto Cristo.
La colisión tuvo lugar
en el kilómetro 2'800
entre una motocicleta
marca Suzuki 600 con
matrícula PM-6410-BC
conducida por B. A. C. de
27 años y el turismo Talbot Samba con matrícula
PM-0566-AB conducido
por F. J. B. C. de 20
años.
Según informa la Guardia Civil de Tráfico de
Manacor, el accidente se
produjo por alcanze de la

motocicleta al turismo. El
conductor de la primera
resultó herido grave en la
colisión.

Alcoholemias
Agentes de la Policía
Nacional de Manacor realizaron un control de alcoholemia la noche del
viernes 23 de julio en la
C/ de Sa Fonera de Porto
Cristo.
Segón la Policía Nacional se controlaron un total
de 33 coches de los quales sólo uno de los conductores superó el límite
del índice de alcoholemia
permitido

El chico ya fué detenido la semana
pasada

Un menor és detenido por
segunda vez en Manacor
Redacción.-EI niño de 11
años de edad y que responde a las iniciales de
José G. P. fué detenido el
pasado domingo dia 25
de Julio sobre las 2 de la
tarde por agentes de la
Policía Nacional de Manacor. El mismo ya había
pasado a disposición del
fiscal jefe de la Audiencia
provincial de Palma la semana pasada, acusado
de quatro intentos de
robo también en Manacor.
Según fuentes de la
policiales el chico fué detenido de nuevo y por segunda vez en menos de
una setmana, por un delito de tres robos en la citada ciudad. Los hurtos
se produjeron en un do-

Entre 50 y 60 persionas han sido identificadas

Vigilancia policial en Es
Serralt
MY:1*
El barrio de Es Serralt
de Manacor és objeto de
vigilancia policial desde
hace más de dos semanas, desde la llegada de
los nuevos alumnos de la
Escuela de Policía.
Según informa la Policía
Nacional de Manacor, se
ha intensificado la vigilancia policial en el barrio
con la intención de impe-

dir la venta de drogas.
Hasta el momento la Policía ha identificado entre
50 y 60 personas de Manacor y de otros pueblos
cercanos, todos ellos
sospechosos en la venta
de estupefacientes.
Según fuentes policiales, se pretende acabar
con la venta de drogas en
el barrio d'Es Serralt.

TRESS i.

micilio particular, del qué
se llevó 1 radiocassette,
1 paquete de Bisontes,
300 pesetas y algunos
destornilladores. El segundo robo se produjo en
una empresa de la Avenida Salvador Juan de la
que sustrajo chucherías y
causó daños por un valor
de 40.000 pesetas. El tercer local afectado fué el
Club de Tenis de Manacor del qual sustrajo objetos sin valor pero en el
que causó daños materiales importantes. Este
local ya había sido robado por el mismo chico en
otra ocasión.
José G. P. pasó a disposición del tribunal de
menores de Palma esta
misma semana.

MALIORC4
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¿QUINS SON, ELS NACIONALISMES PERILLOSOS?
N'hi ha qle diuen que els nacionalismes són
perillosos. I no anirien gaire errats... si no fos
perqué s'equivoquen de nacionalisme. Perquè
el perill, mirau per on, l'atribueixen als
nacionalismes que, com el nostre, aspiren tan
sols a garantir l'existencia d'un poble tal com
és en el món. Ben prou alerta van ells,
emperò, a dir-ne ni una sobre els
nacionalismes que, a més de no amollar el
mac del dret a la permanencia de Ilurs
respectives nacions -cosa ben legítima-, no
en tenen prou i, fort i no et moguis, volen
engolir-se altres realitats nacionals.
Ho vénc a dir perquè, a les Balears, al
nacionalisme castellà, que se serveix de
qualsevol entitat estatal sempre que li faci
falta, ara, a través de Retevisión, li ha pegat
per començar a escapçar clapes que puguin
rebre les emissions dels dos únics canals que
fan servir la nostra llengua íntegrament.
Emissions que aquest nacionalisme, sigui dit
de passada, manté fora de la legalitat que ell
mateix estableix així com Ii convé. Vet ací
per qué, probablement, en aqueixs canals, a
penes gosen parlar-hi del nostre arxipiélag. 1
és cert que els nacionalismes -els de domini,
clar- com més tenen més volen. Ja veurem
com, si la nostra societat calla i mira,
aquesta agressió-experiment social -si cuela
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Per Jordi Caldentey
cuela- será tan sols un precedent per més
envant, en una altra tongada, envestir contra la
recepció de les emissions a Mallorca i situar
definitivament la trinxera del nostre recobrament
lingüístic a les fites de les cuatro provincias del
Principat. -No perdem de vista que no tenim
cap canal baleàric "per manca de
pressupost"(!)-.
¿Qui s'imagina el nacionalisme català punyint
per escapçar regions de llengua castellana on
poguessin rebre televisió en castellà? ¿Quin és,
el nacionalisme perillós? Per cert, també, si el
nacionalisme castellà es creia realment que el
català és una Ilengua espanyola ¿estaria tan
estugós de la difusió de la nostra llengua... tan
sois dins el seu territori històric? És que no
tenen empena!

NOTÍCIA DE L'ARTICLE SALAT
Avui situarem en el mapa les clapes on s'usa
popularment l'article salat, és a dir, el que feim
servir a la part més grossa de Mallorca en dir sa
dona, sa lluna, s'ase, i també les clapes on s'usa
l'article normatiu és a dir, el que fan servir a
Pollença quan diuen la dona, la ¡luna, l'ase.
És bo que tothom sàpiga que no és vera, que
l'article salat sigui exclusiu de les Balears, com
tampoc no és cert que l'altre article sigui exclusiu del Principat i de Valencia. Antigament, a
una gran part del Principat, es va fer servir
aquest article i bona oroya en són la partida de
noms de lloc actuals d'aquella regió que, encara ara, el conserven, com són ara -i em limit a
escriure tan sols els que sé de cor- Sant Joan
des Pi, Sant Just des Vern, Sant Climent Ses
Cebes, S'Agaró, Sa Riera, Sant Hilari Sa Calm, i
una bona partida més que no m'ha llegut cercar i
que tenc ganes d'un dia arreplegar arreu i posar
en el mapa.
A més a més, no hem de perdre de vista que
els mallorquins feim servir l'article normatiu en
paraules de categoria, com són ara El Rei, El
Bon Jesús, El Cel, L'Infern, el món, i un sens fi
d'altres mots.
Ho vénc a dir perquè n'hi ha que sempre seguit fan bandera de l'article salat com a contraposició al normatiu i donen a entendre que és
únic i exclusiu de les Balears allá on, ben al
revés, no fa més que demostrar que els
repobladors de Mallorca varen venir de la part
oriental de la Catalunya Vella, que és allá on es
feia servir aquest bellíssim article popular
nostre.
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Diferents col.lectius ecologistes units en una festa-denúncia

Un Concert pel desconcert
tres.

-Concert pel Desconcert» és el
lema que encapçalarà la que se podria anomenar manifestació ecológica del proper dia 6 d'Agost, damunt les 930 de la nit, al Passeig
de la Sirena de Porto Cristo. L'acte
ha estat organitzat per col.lectius
com: Amics de Cala Petita, GOB,
l'Esplai de Cnst Rei, la Coordinadora de Son Nuviet i la Coordinadora
de Manacor entre d'altres.
El -Concert» el fan de manera desinteressada i unint-se també a la
causa, dos grups de rock manacorins: Tots Sants i Ocults. Del - Desconcert» en parlarem divendres per
qué se tracta de sorpreses i les sor-

El cartell que avança la festa del proper dia 6 d'Agost
Tres temes -desconcertants»
s'uneixen en una festa. Una festa
per fer renou, per protestar, per demostrar que el poble o si més no
part del poble, és conscient i denuncia la manca de respecte i la

necessitat de fer cas d'una vegada
a problemes com les construccions
il.legals, l'abús del consum de l'aigua i el reciclatge de matèria orgánica com paper o vidre entre d'al-

preses solen romandre tancades
dins un sobre fins que algú l'obre i
coneix llavors el contingut. En
aquest cas només sabem que hi
haurà teatre, marxa, aigua, música i
qui sap qué més i qui més.
El motiu d'aquesta concentració és,
com dèiem abans i en primer lloc, la
denúncia de les construccions
iliegals que s'han fet i se fan a la
nostra illa i a la nostra comarca. En
segón Hm encara que no hi ha cap
ordre de preferència entre tots tres
temes, se farà ressò de l'abús que
en feim del consum i dels recursos
de l'aigua. I finalment es preten evidenciar la necessitat de contenidors
i plantes de reciclatge de materials
com paper, vidre, piles.. Cal destacar també la col.laboració dels bars
del que s'anomena Es Brut així com
altres bars de la marxa de Porto
Cristo, que s'uneixen a la causa.
Es tracta en definitiva, d'una tarda
ecologista a la que les entitats i
col.lectius organitzadors ens conviden, no només a passan's-ho bé,
sinó també a col.laborar i a prendre
consciència d'aquets problemes
que ens afecten directament a tots.
M. Bel Pocovi
Foto cartell: Toni Blau1.4,

Porto Cristo

En agosto, Catalina Galmés y Ferré i Andreu
expondrán en el Convento de Porto Cristo
Las complicaciones y lentitudes
burocráticas retrasaron el desbloqueo de dinero que el Ayuntamiento esperaba tener en Julio. Por ello,
se hubo de aplazar una vez más la
conclusión de la Oficina Municipal
de Porto Cristo y los servicios que
comprende: guardería, sala de exposiciones, salón multiuso de conferencias, recitales, proyecciones,
etc.
Molesto por no poder cumplir con
las promesas hechas y reiteradas,
Antonio Vives, nuestro Delegado,
buscó y encontró una solución para
que las exposiciones de arte, que
no pudieron tener lugar en Julio, al
menos se desarrollaran en Agosto.
Se adelantó a la solicitud que Salvador Ferré i Andreu pensaba dirigir
a la Madre Superiora de las Hermanas de la Caridad para poder montar una o varias exposiciones en la
gran sala de recepción del Convento.
Toni Vives consiguió de inmediato el beneplácito de las Monjas,
siempre dispuestos a aportar su colaboración a nuestro pueblo, y brindó su ayuda para la instalación de
la sala. Posteriormente, los elementos de la iluminación, propiedad del
pintor, pasaran al equipamiento de
la sala de exposiciones de la Oficina Municipal, en agradecimiento de
Ferré i Andreu por la colaboración
prestada.
Así es como, probablemente
entre el 7 y el 20 de Agosto, podremos admirar los cuadros de inspiración marinera de Ferré i Andreu y
hermosas piezas de cerámica decorada de Catalina Galmés. Además, para la Fiesta de la Virgen de
Agosto, la Tercera Edad hará, en el
patio del Convento, una exposición
de bonsais.
Es justo e importante recalcar
que cuando las iniciativas de nuestro Delegado no necesitan de la intervención de otras Delegaciones,
se llevan a cabo siempre a beneficio de Porto Cristo; pero cuando

Urge arreglar la balaustrada rota a la salida del «túnel» de Ca'n Riche.

Los baches de la calle Sa Punteta no dejan paso libre para los coches

depende de otro Departamento, es
otro cantar: no se ha bacheado la
Calle de Sa Punteta pese a la poca
importancia de la obra; tampoco se
ha reparado la balaustrada a la salida del «túnel» de Ca'n Riche, siempre sucio y sin alumbrar; ni se ha
concluido la escalera de Burdils que
está igualmente sin luz y cubierta

de vidrios rotos.
Obras de poca monta pero que,
con una mejor limpieza de los jardines, escalera y aceras de la primera fila, darían a nuestro pueblo un
aspecto a tono con su belleza natural.

Juan Moratille

Francisca Martí obrirà les festes de «Sa Beata'93»

Les celebracions al poble de
Vila tranca s'extenen fi ns el
proper dia 1 d'agost

Redacció.- El pregó de les festes
que anunciará oficialment l'obertura
de les celebracions aquest any será
a càrrec de Francisca Martí, guanyadora del Premi Ciutat de Palma
d'Investigació. D'aquesta manera i
encara que algunes activitats incloses dins el programa ja porten un
bon ritme, es donaran per començades una de les festes més populars del poble de Vilafranca.
Entre els actes programats per
aquest cap de setmana, cal assenyalar la conferència sobre la proble-

mática de les aigües subterránes.
En aquesta xarla intervendrá el
geòleg Damià Perelló i Fiol. Una vegada realitzada la seva presentació,
la conferència será oberta a tots els
presents. Aquest interessant acte o
debat, tindrà lloc com hem dit demà
dissabte a partir de les nou i mitja
del vespre a Ca Ses Monges.

Altres actes
Entre els restants actes prevists,
cal destacar la Gran Berbena que

es durà a terme a sa Plaça Constitució de la Vila, amb les actuacions
de:
-SABOR LATINO
-GUANTES NEGROS
-OROUESTRINA DE PETRA.
L'entrada per assistir-hi es totalment gratuita.
Finalment cal recordar que les
celebracions s'extenen fins el proper dia 1 d'agost i que els organitzadors esperen una insuperable
participació.
Foto: Antoni Blau

C/ Església 9 tel. 83 20 29 VILAFRANCA

PRO GRAMA «SA BEATA 9 3 »
DIVENDRES, 30 DE JULIOL

DISSABTE, 31 DE JULIOL

A les 1930 h. Passacarrers amb el Dimoni, Caparrots i
la Colla de Xeremiers de Sineu (a la
Plaga de l'Ajuntament).
A les 2000 h. Espectacle infantil a càrrec de Titelles
Babi's de Barcelona (Plaga de l'Ajunta-

A les 2200 h. Passacarrers de la Banda de Música de
Santa Margalida.
A les 2300 h. Concert de la Banda de Música de
Santa Margalida a la Plaga de l'Ajun-

ment).
A les 2230 h. Teatre a càrrec del Grup Coverbos de
Son Ferriol amb la comedia .Sa patinada de Na (Plaga de l'Ajuntament).

A les 2300 h Gran Berbena a la Plaga de la Constitució amb els grups: SABOR LATINO,
GUANTES NEGROS I OROUESTRINA
DE PETRA. L'entrada a la Berbena és
de franc.
A les 0030 h. Gran Castell de focs.

tament.

DISSABTE, 31 DE JULIOL

A les 1200 h. Festa del Curs de Natació al Poliesportiu.
De les 1500 h. fins a les 1700 h.; Es repartiran els
presents als padrins en els seus domicilis. (Col.labora
Patatilla 007).
A les 1700 h. Tirada de Coloms a Sant Martí. Organitza: Societat de Caçadors de Vilafranca.
TORNEIG DE VOLEIBOL
A les 1900 h. Gran Final del Torneig (A les Escoles)
TORNEIG DE FUTBOL SALA
A les 1930 h. 7é i 8è llocs.
A les 2030 h. 6é i Sé Ilocs.
A les 2000 h. Passacarrers amb el Dimoni, Caparrots i
la Colla de Xeremiers de Sineu.
A les 2030 h. Missa homenatge als nostres Padrins. A
la sortida els esperará la Colla de Xeremiers.

DIUMENGE, 1 D'AGOST

A les 11 h. Missa Solemne en Honor de La Beata.
A les 1200 h. Amollada de Coloms Missatgers a la
Plaga de l'Ajuntament.
A les 17 h. ES COS. A SA PLETA DE SANT MARTÍ.
Curses a peu per a totes les edats amb
premis. CONCURS DE LLEURAR DRET.
Al finalitzar les curses hi haurà una demostració de DOMA DE CAVALLS.
TORNEIG DE FUTBOL-SALA (Al poliesportiu)
A les 1930 h. 3r i 4t. llocs.
A les 2030 h. Gran Final del Torneig ir i 2n. llocs.
A les 2230 h. Gran Festa de Ball de Bot per a tothom
a la Plaça de l'Ajuntament. Amb els
grups: MUSICA NOSTRA, SIS SOM,
VILAFRANCA BALLA I BOTA, SONADORS DE VILAFRANCA.

Wiíele
Ctra. Palma, 17 • Tel. 83 20 50
07250 - VILAFRANCA

SALUTACIÓ:
Ja hi tornam esser! Sense adonar-nos ha
passat un any i la Beata és aquí. 1 quan arriben aquests dies tots estam predisposats a
aprofitar-los, per fer una aturada en la nostra
vida habitual.
Podríem fer una anàlisi del que ha estat la
vida municipal desenvolupada des de l'Ajuntament, podríem igualment analitzar alió que
hem fet des del punt de vista particular, el treball, la vida familiar, la vida social, etc. Però
crec que ara no és el moment.
Quan parlam de la Beata, parlam de festa i
associam aquesta paraula amb reunions de
famílies i amb trobades d'amics. Alió que tal
vegada no feim durant tot l'any aprofitam per

realitzar-ho durant aquest dies. 1 així ha d'esser.
La trobada de la gent de la vila que viu a
altres indrets de Mallorca amb els qui vivim
habitualment aquí, n'és un motiu més que fa
sentir-mos plens de goig i d'alegria.
Per això i en nom de tot l'Ajuntament, m'agradaria que tots us sentíssiu plenament satisfets i poguéssiu participar dels actes que
s'han preparat amb la major il.lusió.
Que molts d'anys a tots.
EL BATLE,
Joan Bauoá Bauçà

Vos desitja bones festes
Plaça Major 6 -tel. 56 03 15 - VILAFRANCA
,

Muebles de Cocina y Bario

RMANOS

LL

Fabricación Propia
Domicilio Tienda:
Ctra. Palma - Manacor, 9
Tel. 56 06 78 VILAFRANCA

TALLER:
C/ Rosselló, 14
Tel. 84 31 69 MANACOR

Nombroses exposicions a les festes de Vilafranca

Art a les festes de la Beata
El poble de Vilafranca ha entrat
en festes.
Es un bon moment per fer un lloc
a expressions artístiques durant
uns dies en qué la gent surt al carrer a conversar, passejar...La
bauxa convida l'assistència als
actes que omplen les pagines dels
programes de festes.
En aquesta ocasió, Vilafranca
vos convida a exposicions diverses
que aquets dies farceixen els locals
del poble.
Dimenge passat, tot just havent
començat les festes, se varen inau-

gurar quatre exposicions diferents,
a la mateixa hora. A Ca ses Monjes
s'obria la Mostra de macramé, tall i
confecció amb els hermosos objectes i detalls fets pels alumnes de
l'Escola d'Adults del poble. Al mateix indret, una exposició de temática totalment diferent, però no
manco interessant: objectes reciclats per la Coordinadora de Son
Nuviet. I en tercer lloc, aquesta vegada al carrer Fra Lluís de Vilafranca, s'exposen objectes, eines i estris antics, que ens retornen a
temps passats, no tan llunyans.

I encara no hem acabat. Dijous
dia 29, s'inaugurava l'exposició
d'escultures de Josep Gaya i les
pintures de Cati Oliver, Bárbara
Sirer, Antònia Fleixas i Margalida
Server al saló de Sa Nostra.
Aquets només són alguns dels
actes que formen part del conjunt
de les Festes de la Beata i són prou
interessants per qué tots hi fassem
una passadeta, per tal d'admirar
l'art i l'hermosura de tants variats
objectes.
M. Bel Pocoví

Bar Restaurant
-
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ESPECIALITAT EN
CUINA MALLORQUINA
"Vos desitja Bones Festes de
La Beata 1993"
Ctra. Palma - Manacor, Km. 37,500 - Telf. 56 01 23
VILAFRANCA (Mallorca)

Sant Llorenç
Joan Fornés

Empiezan este jueves día cinco de agosto

Fiestas patronales de Sant Llorenç 93
será en la plaça de l'Ajuntament,
para el sábado una verbena «cocktail» que empezará al filo de las
ocho y media de la tarde noche con
«Serpentina animació» para los
«peques» y seguidamente actuarán, Tomeu Penya, Ocults, Géminis
y Tedeum. El domingo a las diez de
la noche el grup Ilorencí de comedies pondrá en escena «El tio Pep
sen va a Muro».
El lunes sobre las diez, concierto
de la Banda de Música bajo la batuta de Francisco Sapiña y seguidamente demostración de danza española a cargo del grupo «Raxonia». El día del santo patrón día
diez está programado para las diez
de la noche el recital del grupo U.C.
y seguidamente cerrarán los festejos los tradicionales fuegos artificiales en el Municipal de Deportes «Es
Moleter».

‹ Card en testa» actúa este jueves
,

A pesar de verse sumamente reducido el presupuesto de las fiestas
patronales de Sant Llorenç, de
unos trece millones de ptas. del pasado año pasa a unos siete en
éste, debido en gran parte a la desaparición del magno concierto con
artistas de primera linea -en los últimos años han desfilado por el
Campo Municipal de «Es Moleter»
figuras como, la orguesta Mondragón, Victor y Ana, Alaska...-, la villa
llorencina se pondrá de gala para
festejar las fiestas de su santo patrón, Sant Llorenç.
Los actos más destacados de los
festejos residen en la tarde noche
empezando el jueves día cinco de
c agosto en la plaça de l'Ajuntament
I con una velada de boleros y ball de
bot , organizada por »Card amb
E
f esta» y «Escola Card». El viernes
sobre las nueve y media de la
,

noche actuarán los grupos Osifar y
Orguestina d'Algaida, como todos
los actos noctunos el escenario

Además hay que destacar los
actos deportivos (futbito, fútbol,
tenis, «tir de fona», mountain bike,
minimoto...) y culturales (exposiciones de pintura, gastronomica...) que
tienen lugar durante el día.

Cala Millor organiza su primera
fiesta playera
El Ayumtamiento de Son Servera
y Sant Llorenç conjuntamente con
la Asociación Hotelera de su núcleo
costero, han organizado una serie
de actos recreativos que responden
a la primera fiesta playera Bahía de
Cala Millor.
Las celebraciones transcurrirán
entre el 30 y 31 de julio en diferentes escenarios, evidentemente cercanos a la playa.
En principio para las 1430 horas
del viernes tendrá lugar una suelta

de cohetes; seguidamente se disputará el primer torneo de tira-soga.
Para el día 31, jornada más activa, las celebraciones se iniciarán
en la mañana con unas carreras de
motos náuticas. A las cinco de la
tarde se disputará la final del torneo
tira-soga y a las 20 horas saldrá a
la calle el pasacalles amenizado
por bandas de música. Finalmente
para concluir con esta primera convocatoria

Amb una nova mostra de la col.lecció Tramontana

Riera Ferrari triomfa a Pollença
Redacció.- L'artista manacorí
Joan Riera Ferrari inaugurà exposició, dissabte passat a la Galeria
Bennasar de Pollença, coincidint
amb les festes patronals d'aquella
població. D'entrada s'ha de dir que
l'exposició causà un gran impacte
entre el nombrós públic assistent a
l'acte inaugural de la mostra, però
la oroya més patent de l'èxit obtengut el mateix primer dia va ser el
número de vendes que es concretaren.
Joan Riera Ferrari ha trobat una
auténtica veta amb la Serra Nord i
Tramontana, ja que les múltiples
versions que va realitzant sobre
aquest tema inesgotable són sempre del gust del públic que, -ara síreconeix el mèrit indubtable de la
pintura del manacorí. Però a Ponença, poble que enten de pintura per
tradició i escola pròpia, la gent es
mostra especialment sensible a
aquesta pintura que té com a pretexte un paisatge que els pollencins
coneixen molt d'aprop: la Cala de
Sant Vicenç, el Cavall Bernat, etc.
Així les coses, i amb el procedent
d'una exposició a aquesta magnífica galeria que dirigeix Toni Dionís,
realitzada ara fa dos anys amb notable èxit de crítica i de vendes, el
triomf estava gairebé assegurat.
Restava tan sols resoldre una incógnita: el comportament del públic
als moments més greus de la crisi
económica que afecta molt greument el món de l'art.
A la Galeria Bennasar de Pollença s'han espait totes les incògnites
i Riera Ferrari realitzava vendes en
número important el mateix dia de
la inauguració, que ben segur hauran anat augmentant a mesura que
haurá passat la setmana. Precisament fou adquirit per una col.lecció
particular el quadre que servia de
portada al fullet de presentació de
l'exposició. Un paisatge de la costa

Riera Ferrari, al seu estudi de Manacor, treballant una obra

nord, de grans dimensions i d'un
impacte visual extraordinari.
A l'acte inaugural hi assistiren
nombrosos artistes, gent del món
de les lletres, financers, polítics, la
Consellera de Cultura del CIM,
Maria del Pilar Ferrer Bascuñana i
molta gent curiosa i ansiosa de
gaudir d'aquesta notable exposició,

possiblement la millor de les realitzades per Riera Ferrari fins al dia
d'avui.
Amb les perspectives immediates
del pintor, amb tres exposicions
més en tres mesos, es pot dir que 1:
l'any 93 ha estat el de la consagració de Riera Ferrari.

Entrega de premis de dibuix infantil i castells d'arena

Regals i sonriures
Nins i nines, participants i guanyadors del Concurs de Castells d'arena i de la mostra de dibuix infantil
que vren tenir lloc en motiu de les
festes de Porto Cristo, se varen tornar a veure dijous dia 22 i divendres dia 23 de Juliol respectivament, per tal de rebre els premis
corresponets als castells i als dibuixos qualificats de guanyadors.
El jurat, que decidia quins serien els
premiats, estava format per persones relacionades amb el món de les
Arts Plàstiques i de les entitats organitzadores.
L'Escola Mitjà de Mar de Porto Cristo se va omplir de sonriues amb la
festeta, amb berena inclosa, que
s'hi va fer per l'entrega de premis.
L'ocasió va comptar amb la presència del Delegat de Porto Cristo Antoni Vives, la Delegada de Cultura
Catalina Sureda, una representant
de la Banca March i el director
d'Arts Plàstiques de l'Ajuntament de
Manacor, Joan Carles Gomis.
La setmana passada aquesta revista ja publicava la relació dels guanyadors d'ambdós concursos i tots
ben contents quedaren convidats a
participar en properes edicions de
la Mostra de Dibuix i del concurs de
Castells d'arena.
M. Bel Pocoví
Foto: Toni Blau

Nins i nines guanyadors de la Mostra de Dibuix

VENTA DE APARTAMENTOS

"LOS SAUCES"
PORTO CRISTO NOVO (Cala Anguila)
Completamente amueblados, agua caliente
centralizada (energia solar) , piscina
para adultos y niños , amplio solarium

con jardin , parking comunitario
FINANACIACION EN 10 AÑOS
INFORMACION TEL. 82 02 39 - 82 20 02

Demà vespre, al «socavón» dels Hams

Concert de Maria del Mar Bonet
Redacció.- La setmana passada es presentaven
les Gales dels Hams d'enguany; la primera d'elles
té un indubtable atractiu: Maria del Mar Bonet, després de molts anys del darrer recital, a Manacor

torna a aquesta zona per presentar un espectacle
musical de gran altura i extraordinària qualitat musical.
Compta amb l'acompanyament de grans professionals com Feliu Gasull, a la guitarra; Xavier
Mas, guitarra de dotze
cordes, bandúrria i arxillaüt i Dimitri Psonis amb
buzuki, baglamá, tzurás,
santuri i persuccions. La
sonorització és a càrrec
de Ferran Canangla, la
il.luminació de David
Anadon i la producció de
Jordi de Ramon.
Després de tans anys
d'absència dels escenaris
de la zona, hi ha expectació per gaudir d'un recital
d'aquesta altura, avalat

Demà vespre, a les 10,
s'encetaran les Gales
dels Hams de 1993 amb
una de les veus més prodigioses de la cançó catalana dels darrers decenis: Maria del Mar Bonet,
amb un acompanyament
d'excepció, cantará
peces típicament mediterrànies.
En realitat, l'espectacle
no és indédit, ja que
aquest estiu captivà al
públic barceloní, a la

plaga del Rei dins els festivals d'estiu de Barcelona Grec 93.
Les seves cançons són
de països de la riba mediterrània: Italia, Còrsega,
Sardenya, Grècia, Mallorca, Tunísia, País Valencia, Catalunya. Cançons
populars arranjades a la
mida de la cantautora
mallorquina, amb veu i
una manera de dir les
cançons molt personals.

com ve per l'èxit del Grec
93 i la qualitat de la cantant.
Aquesta gala será possible grades al patrocini
de Les Coves dels Hams,
de l'Ibatur, la Banca
March, el Grupo Serra i
l'Ajuntament de Manacor.
Es poden adquirir entrades a les oficines de Sa
Banca de la comarca; a
Manacor, també a Discos
Baba i S'Agrícola; a Porto
Cristo, a l'Oficina de Turisme, Cafeteria Tanit i
Club Nàutic.
Foto: Toni Catany
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El seu objectiu és acostar als al.lots al món de l'art

Tallers d'estiu: art per a tots
Els tallers d'estiu 93 responen a
una nova proposta oberta a tots els
nins d'aquesta comarca fa cinc
anys i que enguany, avalats per l'èxit de participació d'edicions anteriors, pretenen oferir unes activitats
en aquesta ocasió centrades bàsicament en les arts plàstiques.
Un centenar de nins i nines entre
3 i 14 anys aprofiten enguany a
Porto Cristo aquesta oportunitat
que permet als infants rompre barreres i expressar tota la seva creativitat. Divendres passat, 23 de juliol, es va dur a terme l'entrega de
premis de la Mostra de Dibuix Infantil que dins el marc de les festes
del Carme va comptar amb una
gran participació d'al.lots; al.lots
que després celebraren tots junts la
Mostra i el gran èxit del darrer taller
d'estiu realitzat a Porto Cristo la
setmana passada, que tengué com
a motiu el centenari de Joan Miró i
que va resultar d'un gran interés
tant cultural com artístic per tots
ells. El taller va estar destinat principalment a apropar-los un poc més
al món d'aquest pintor català i va intentar recrear les tècniques i models utilitzats per l'artista. A partir
d'obres de Miró es varen anar observant els símbols, elements i colors reiterats i després els mateixos
infants realitzaren uns murals dins
l'estil més “mironiá».
Després del gran èxit d'aquest taller els monitors s'han enfrentat a
una nova activitat -en aquesta ocasió a Son Carrió- que ha introduit
als al.lots dins l'art de la papiroflé-

Alguns infants observen els murals mironians

xia. D'aquesta manera, presentant
l'art d'una forma lúdica s'aconsegueix que els infants l'assimilin i el
respectin. Uns valors que sense
cap dubte els serviran de cara a un
futur.
Aquests tallers, dirigits per en
Joan Caries Gomis, es troben dins
el Pla de promoció de les Arts Plàs-

tiques, coordinat per el Patronat
d'aquesta área. La intenció d'aquest és primordialment sensibilitzar a la gent en general amb l'art i
intentar que s'apropi un poc més a
aquest món, moltes vegades mitificat com a elitista.
Mar Bonnín
Foto: Toni Blau
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Amb dos grups de Russia i Perú

Mostra folklórica a la costa de Manacor
Redacció.- Dos grups folklòrics
procedents d'Altay (Russia) i Lima
(Perú) han representat a la costa de
Manacor els seus balls típics davant un nombrós públic que gaudí
de les demostracions.

produí a Porto Cristo. Concretament la plaça de la Sirena fou l'escenari elegit. La gent participé molt
activament en aquest aconteixament aplaudint cadasquna de les
seves actuacions del Ballet Nacional Amankay de Lima.

L'Agrupació de Sa
Torre també feu una
demostració dels balls
típics mallorquins

Agru pació de Sa Torre
Per altra banda l'Agrupació Sa

Torre de Manacor, oferí una mostra
dels balls típics de Mallorca a tota
aquesta gent que s'ha desplaçat
fins a la nostra illa.
Aquestes activitats que ajuden a
promocionar el nostre entorn turístic, són sempre positives i a més si
es demostra la resposta obtinguda
per cada ciutadà. En aquesta ocasió es pot dir que la convocatòria ha
obtingunt el pertinent èxit.

El primer acte tingué lloc el passat dimarts, dia 20 de julio l a la
plaça Sabina de s'Illot. En aquesta
ocasió els presents deleitaren amb
el Grup Folklòric lunost d'Altay.
Cinc dies després l'esdeveniment
que respon a l'extens programa de
la Mostra Internacional Folklórica
celebrada a reu de Mallorca, es

Serenates d'estiu
a Son Servera
L'Ajuntament de Son Servera
ha previst entre els 24 de juliol i
el 21 d'agost unes interessants
actuacions per completar el programa de les Serenates d'Estiu
93. En primer Iloc demà dissabte, dia 24 será Brase Band Mallorca (banda de Metal) qui oferesqui el primer concert a l'Església Nova a partir de les deu
del vespre.
Per les restants setmanes s'ha
previst l'actuació, en diferents
escenaris, de la Camerata de Sa
Nostra, La Búsqueda i la Carnerata Orquestra de Llevant.

.FICAMIENT:

AMB EL PATROCINI DE:

IBATUR

de la
Conselleria de Turisme del Govern Balear
Ajuntament de *fenecer
Delegada de Cultura
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A s'hora de sa veritat

Incertesa al Manacor
Per Felip Barba
Només manquen tres dies perque comenci la pre-temporada
del C.D. Manacor 93-94, i el cert que començarà en poc renou i
més poques novetats. Fins ara només s'ha parlat de baixes i
poca cosa més. El que ha fet que es parli molt poc del Manacor i
del seu entorn.
Si tenim en compte les baixes de Toni Quetglas, Valentín i
Santa, a més del traspàs de Monse al Real Mallorca, les altes de
moment només seran dues, Rafita i Gerardo, pel que fan que es
xerri poc de l'equip en quant a incorporacions, però per altra part
es xerra molt d'una baixa, la de Lluís Rodríguez, el preparador
físic del Manacor aquestes dues darreres temporades i que ha
fitxat pel Cardassar, que entrenará en Toni Pastor, que per altra
part també ha aconseguit el fitxatge de Tomás Riera, jugador
que també pretenia fitxar el C.D. Manacor.
Pons que és hora, el més prest dilluns a l'hora de la presentació, que es digui el que s'ha fet aquesta pro-temporada, el perqué s'ha deixat anar a jugadors com Quetglas i Santa i el porqué
han deixat anar-se'n a Lluís Rodríguez i s'ha deixat escapar un
jugador de la valúa de Tomás Riera. També será s'hora de
donar a coneixer si en Miguel Jaume «Jimmy» pot o no entrenar
el Manacor i qui será el seu substitut o en tot cas qui será federativament l'entrenador del Manacor. Diuen que En Pedro González, altres En Tolo Vich, però el cert es que sigui el que sigui la
máxima autoritat esportiva del Manacor será en Miguel Jaume
“Jimmy», ja que així está escrit i signat en els contractes. Tot un
munt de coses les que han passat aquesta darrera setmana a
l'entorn del Manacor, poques les que s'han donat a Ilum i això
que el club roigiblanc pretén tenir un Relacions Públiques.
Tot això que ha estat passant aquestes darreres setmanes,
són coses que fan que l'aficionat no estigui molt convinçut de
fer-se soci del Manacor, que demani quines són les noves incorporacions, qui será el nou entrenador, si realment "Jimmy» no
pot entrenar i quina será la plantilla d'aquest Manacor 93-94, que
ha d'afrontar la Segona B amb dignitat i deixar el nom del Manacor i Manacor al lloc que es mereix. De moment pareix que
manca qualque cosa, pot ser enteniment i informació, el cert és

que notícies del Manacor en caracter positiu s'en poden donar
poques, quasi totes són de baixes i això no contenta en res a
l'aficionat que vol veure cares noves, que h agrada sentir parlar
de fixatges i renovacions i de moment els dirigents del C.D. Manacor han donat molt poques notícies.
De totes maneres encara hi ha temps per reaccionar, per intentar captar l'atenció dels aficionats perque es facin socis, això
és una de les tasques més importants que té una directiva i que
també pertany als tècnics, que en aquests moments pareix que
són els que realment comanden dins el Manacor. Els que al
menys tenen les idees dels possibles fixatges, els que saben el
porque de les baixes que hi ha hagut i quines seran les directrius
esportives que seguirá aquest Manacor 93-94, que recordem ha
de competir a Segona B, no a Tercera Divisió.

Crec que han passat setmanes i setmanes i s'han produit moltes novetats i discusions dins el Manacor, però sempre diuen
que no passa res i que els periodistes ens inventam histories. El
cert és que es parla poc del Manacor porque realment no hi ha
hagut notícies i l'altre perque l'únic que sabem són les baixes
que s'han produït i les possibles altes de Rafita i Gerardo. Esperem que quasi tota la plantilla de la pasada temporada hagi renovat i es pugui competir amb dignitat, però el cert és que tot ha
estat contradictori, uns diuen una cosa, altres ho desmenteixen i
mentres tant En Tomás Riera i En Lluís Rodríguez fitxen pel Cardassar.
La manca de notícies satisfactorios és sempre perjudicial per
qualsevol colectiu, en aquest cas el Manacor, que necessita imperiosament fer socis i que l'aficionat recolzi el club, però
aquests volen qualque cosa a canvi, que són novetats i aquestes
no es donen a Ilum.

Esper que dilluns a Na Capellera poguem veure una plantilla
completa i que qualcú ens expliqui, no a jo, si no a tots els aficionats, quin será aquest Manacor 93-94. Tots esteim esperant
això, ja fa temps.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

L'ambient és gros a Sant Llorenç,
ja que han aconseguit fitxar al preparador físic del Manacor. L'argentí
Lluís Rodríguez.

D'aquesta manera «Mister Láti-

go» Pastor, es podrá posar la corbata com En Menotti».
,
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Ha fi txat per tres temporades amb el Real Mallorca

Monserrat Pascual "Monse"
"Intentaré esser titular amb el Mallorca"
Monserrat Pascual "Monse", es va iniciar al futbol amb
els equips base del Porto Cristo, per després i en categoria infantil fitxar amb la cantera del Manacor, jugant
amb el primer equip infantil, també amb els juvenils i la
pasada temporada va passar a formar part de la plantilla
del primer equip, a on ha destacat especialment en el

.- Com va ser el teu
fixatge per la cantera del
Manacor?.
Ens va dur en Joan
Adrover juntament amb
Consta, Pedri i Alberto, ja
que ens havia entrenat al
Porto Cristo i aquí foren ben
rebuts, jo vaig jugar el primer any amb els infantils
amb en Joan Riera .'entrenador i crec que va ser un
encert aquesta vinguda al
C.D. Manacor.
.- Quina valoració
feries d'aquestes cinc
temporades al Manacor?.
Crec que totes han
estat positives, desde infantil a juvenil. Exceptuant la
que varem descendir de
Nacional. De totes maneres
crec que la temporada de
Nacional va esser molt positiva, ja que hi havia més
competivitat i això sempre
és bo per un futbolista. En
general estic content.
T'havies plantejat en
cap moment ser professional del futbol?.
.- No, el més alt que pretenia era arribar a jugar i
esser titular amb el Manacor
a Segona B, cosa que

"Play-Off" i que feren que equips com l'Espanyol i el
Mallorca s'interessasin pels serveis d'aquest jove jugador de només 20 anys. Al final es va decidir pel Real
Mallorca, equip que l'ha contractat per tres temporades i
amb una claúsula de rescinció de 500 mlions de pessetes

"De no quedar a la primera plantilla mallorquinista,
m'agradaria jugar amb el Manacor a Segona B"

GÁ'N RIVÁS
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pareixia haver aconseguit
fins que va arribar l'oferta
de traspàs al Mallorca.
També tenies una
oferta per fitxar amb
l'Español. Perquè te decidires anar al Mallorca?.

Crec que estar aprop
de cateva és important,
també el mes de Novembre
em tenc que incorporar al
servei militar i he pensat
que el millor era quedar-me
a l'Illa.

Pastor, Joan Riera, Santa i
Jimmy. De tots n'estic content, ja que tots m'han
ensenyat el millor del que
sabien.

.- Quin objetiu tens
actualment?

.- La directiva del
Manacor, t'ha posat traves
per fitxar pel Mallorca?.

.- De moment fer una
bona pre-temporada a Font
Romeu i quedar amb el primer equip. Crec que és
l'únic que puc aspirar en
aquests moments.
.- En cas de que no
quedasis definitivament a
la primera plantilla mallorquinista. Te sabria greu
jugar com a cedit la próxima temporada amb el
Manacor?.

Creus que la teva
actuació al "Play-Off", ha
estat decisiva perque
aquests equips s'interessasin pels teus serveis?.

Crec que sí, és realment quan he jugat millor,
però també fa estona que
hem venen a veure jugar
tècnics d'altres equips, però
pens que la meya bona
actuació al "Play-Off" ha
estat decisiva.

.- No, crec que m'agradaria molt jugar amb el
Manacor la próxima temporada si no puc pertànyer a
la primera plantilla del
Mallorca. Aquí em coneixen,
s'afició está en jo i seria una
manera d'acabar de formarme com a futbolista.

.- Estás content del teu
fitxatge pel Mallorca?
.- Sí, de moment he fit-

xat tres temporades, amb
una clausula de rescinsió de
500 milions de pessetes. La
primera temporada cobraré

800.000 pessetes i 100.000
per partit jugat amb el primer equip i les dues darreres s'augmentarà bastant la
meya fitxa.

.- De quins entrenadors guardes millors
records?.

.- De tots, desde Joan
Adrover, passant per Toni

M'han donat tota classe de facilitats per fitxar pel
Mallorca, cosa que vull
agrair públicament, ja que
s'han portal del millor i això
és positiu, ja que altres
jugadors joves veuran que
aquesta directiva el que vol
es fer jugadors i donar-los
facilitats per millorar esportivament.
.- Fa uns anys el
Manacor va traspassar a
Miguel Ángel Nadal.
Confies arribar tan amunt
com el jugador del

.- Com veus el futur del
C.D. Manacor dins aquesta Segona B?.

Pens que les idees
són bones, pel que veig
será un equip lluitador, que
pot crear molts de problemes als contraris, pens que
es pot mantenir perfectament a Segona B, però que
més que mai necessita el
recolzament total dels aficionats.
Vols afegir qualque
cosa més?.

Agrair a tots els que
han fet possible el que jo
hagi fitxat pel Mallorca i
també desig que el
Manacor, que és el meu
equip, es mantengui a
Segona B sense cap problema.
Fins aquí els que ens

Barca?.

va declarar aquest jove

.- De moment no m'he
plantejat arribar tan amunt,
crec que com en Miguel
Ángel es quasi impossible
arribar-hi. De totes maneres
intentaré concentrar-me
totalment amb el futbol i
arribar el més alt possible.

jugador format a la cantera del C.D. Manacor, noltros Ii desitjam molta de
sort i que arribi el més alt
posible com a futbolista,
qualitats no ni manquen.
Felip Barba
Fotos: Toni Blau.
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Por la compra de un par de zapatillas de fútbol,
le obsequiamos con un VALE descuento más
una CAMISETA DE REGALO
OFERTA EN PARES SUELTOS DESDE UN
20% HASTA UN 50% DTO.
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«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.

«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40a 16'00 hrs.

«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05a 14.30 hrs.

«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40a 15'00 hrs.

antena
En tu radio de acción.

Futbol
El Manacor inicia el lunes la pre-temporada

Rafita y Gerardo (Real Mallorca), las
únicas altas en estos momentos
•

pecto a la plantilla de la patemporada
Tolo
sada

Muñoz, que por motivos militares jugó en el Ferreries y

Manolo Timoner
será el nuevo
preparador físico
de la primera
plantilla

Los

mallorquinistas
Rafel y David
pueden
incorporarse al
C.D. Manacor

rojiblanca

Sin grandes novedades,
quizás la más importante
sea el cambio de Manolo Timoner por Luís Rodríguez,
este último ha fichado por el
Cardassar de manera sorprendente. El Manacor iniciará el próximo lunes su
andadura en esta pretemporada 93-94, dando inicio a las sesiones de preparación de cara a intentar formar un bloque compacto
para competir con un máximo de garantías de éxito en
la Segunda División B.
Un Manacor que se presenta con las novedades de
los jugadores cedidos por el
Real Mallorca, Gerardo y
Rafita, aunque a estos dos
jugadores se les podrían
añadir David y Rafel, dos jugadores también mallorquinistas, además de algun
descarte después del
«Stage- de Font Romeu,
como puede ser Monse, Galindo o Oscar.
Decir por otra parte que
Tomás Riera ha fichado por
el Cardassar y que la casi
totalidad de la plantilla de la
pasada temporada han renovado su contrato, a excepción de Quetglas y
Santa que han fichado por el
Poblense y Valentín que se
ha retirado del fútbol. Por
otra parte son altas con res-

Lozano que estuvo en el
Porto Cristo junto con, Matias, Gomila, Llodrá, Táfol,
Salas, Casals, Nofre, Tudurí, Xavier, Copoví, Quico,
Tiá Riera, Tomeu y los cedidos por el Real Mallorca
conformarán la plantilla definitiva de esta Manacor 9394.
El próximo lunes a partir
de las ocho de la tarde, presentación e inicio de los entrenamientos en Na Capellera, que se alternarán con
sesiones en la playa de Sa
Coma. La presentación oficial del C.D. Manacor está
prevista para el próximo día
26 de Agosto, jueves, frente
al primer equipo del Real
Mallorca, que está en el
contrato del traspaso de
Monse al club que preside
Miguel Dalmau.

Con la eccepción de Luís Rodríguez, «Jimmy», Fullana y
Parera, estarán en el cuerpo técnico del C.D. Manacor

VENDO CASA EN PORTO

pm

2A LINEA, A 100 M. DE LA
amueblada, muy fresca en .veran
55 07 46
.

Lo dicho, el balón empezará a rodar por Na Capellera el próximo lunes con el
inicio de la pre-temporada y
con un aliciente más, que es
el que el Manacor va a competir en la Segunda División
B del fútbol español, en
donde debe intentar hacer
un buen papel, el que le co-.. 9
rresponde por ser un club
modesto y formado totalmente por jugadores mana-%
tb
corenses y mallorquines.
Felip Barba tá

Resueltos los problemas federativos

Miguel Jaume «Jimmy» podrá entrenar al Manacor
Ayer viernes en una reunión entre os miembros del
Colegio Balear de Entrenadores y Miguel Jaume
«Jimmy», se decidió que el
manacorí sí podría entrenar
al C.D. Manacor en la Segunda División B.
Esto es debido que en el
artículo 30 del reglamento
de la Real Federación Española de Fútbol, dice textualmente: Cualquier entrenador que ascienda a un
equipo a categoría superior, podrá entrenar una
sola temporada en esta
categoría aunque no tenga
titulación nacional. También es necesario que el
entrenador haya dirigido
los diez últimos partidos
de la temporada anterior
al equipo que ha ascendido de categoría. Por consi-

guiente Miguel «Jaume
«Jimmy- dirigirá con toda

legalidad al primer equipo
mallorquinista la próxima
temporada en la Segunda
División B del fútbol español.
Cabe decir que hay un
precedente como el caso de
Miguel Jaume, el Sr. Villadegut, que ascendió al Mollerusa de Tercera a Segunda
B y tampoco tenía titulación
nacional, entrenó durante la
primera temporada al equipo
catalán.
Con la solución favorable
de este caso, el Manacor
iniciará el próximo lunes la
pre-temporada bajo la máxima responsabilidad de Miguel Jaume Jimmy.
Felip Barba
Con toda legalidad «Jimmy podrá dirigir a su equipo.
,,

El Cardassar 93-94, en marcha
El Cardassar ha iniciado
su pretemporada bajo la dirección de Toni Pastor que
además se ha hecho con los
servicios del ex-preparador
físico del Manacor, Luis Rodríguez que también será el
coordinador del fútbol base
llorencí.
En el capítulo de fichajes
hay que destacar a Consta
jugador procedente del Felanitx y a Tomás Riera exManacor y Porto Cristo. Por
otra parte hay que mencionar que se ha rumoreado
que Gaspar Sastre cambiaría la zamarreta gualdinegra
del Club que preside Xisco
Umbert por la blanquirroja
de su pueblo natal, el Montu'iri, esta «polvareda» ha
c,quedado sólo en esto «un
tr>
z.rumor de verano» puesto
que el capitán de «Es Moleper» tiene contrato en vigor
l'hasta el junio del 94. Por úlN.timo decir que Riel Servera

Los nuevos fichajes del Cardassar: Tomas Riera, Consta y Luis Rodríguez
(preparador físico)

aun no ha estampado su
firma con la entidad deportiva aunque realiza todas las
sesiones preparatorias de
pretemporada bajo la batuta
de pastor.

Añadir que en caso de
que no se resuelvan los problemas económicos del
Badia de Cala Millor en el
capítulo de fichajes se podrían sumar, apunten estos

nombres, Brunet, Nebot y
Andreu un jugador por línea.
Joan Fornés

Vicente Sans será el presidente de la Gestora

El Porto Cristo inicia su recuperación
Redacción.- Después de
muchas semanas de incertidumbre, en las que se produjo la dimisión de Angel Conesa como presidente del Porto
Cristo. Se iniciaron unas gestiones de cara a salvar a la
entidad porteña de su desaparición y de competir la próxima temporada en la Regional Preferente. Estas gestiones las efectuó un grupo de
aficionados encabezados por
el incansable Xisco Pinya,
que consiguieron reunir el
pasado martes aun numeroso
grupo de aficionados y jugadores porteños, todos con el
único objetivo de intentar que
el Porto Cristo juegue la próxima temporada en la categoría que le pertenece. Hay que
tener en cuenta que el club
está completamente a cero,
tanto en el aspecto deportivo,
como en el económico. Lo
cierto es que todos intentaron

poner su granito de arena
para salvar la difícil situación
del club porteño y lo consiguieron, de esta manera y de
manera provisional Pep
Pinya, será el encargado de
intentar formar la plantilla del
Porto Cristo de Regional Preferente, que estará formada
casi en su totalidad por jugadores porteños y de esta
manera intentar sacar el
máximo de provecho a la
cantera del Porto Cristo, que
está realizando una extraordinaria labor en el fútbol base y
que en esta temporada 93-94
contará con un equipo juvenil,
Por consiguiente la noticia
es totalmente favorable para
el futuro del F.C. Porto Cristo,
ya que hay personas que han
trabajado mucho y bien para
que esta entidad porteña siga
adelante.

ffn

Pep Pinya sera el encargado de formar la plantilla del Porto

Cristo

CENTRE D'ENDOCRINOLOGIA,
METABOLISME I NUTRICIÓ
-Telèfon 84 39 61Plaça Sant Jaume, 3 - 07500 MANACOR

TRF1CTRMENT 1 CONTROL DE L'OBES1TRT
-TRACTAMENT I CONTROL DE
LA DIABETIS
-MALALTIES TIROiDALS

-DIETES PER MALALTS DIABÈTICS,
CARDIOPATES, COLESTEROL, TRIGLICERITS...
-APRIMAMENT PRE-OPERATORI
-TRACTAMENT DE LA ARTROSI

-MALALTIES DEL SISTEMA ENDOCRí
-CENTRE DE DIETÈTIC

PER SOBRECÀRREGA
-TRASTORNS DEL CREIXEMENT

La Sola/Es Puig, Glopet Groc e Ins. s'Electric

Se disputan dos puestos para las finales

S'Estanyol arrajo en las preliminares
Se ha llegado a la conclusión de la fase previa del
torneo de futbito de Sant
Llorenç 93 y desde luego no
podía ser más emocionante,
puesto que tras la clasificación de s'Estanyol, líder imbatido y Tots Xets, la revelación del torneo, para deliberar los otros dos conjuntos
que les acompañarán en las
finales ha habido un triple
empate a doce puntos entre
los equpos; La Sala/Es
Puig, Glopet Groc e Instalaciones s'Electric, por lo que,
V como dicen los estatutos, se
hará una liguilla triangular
2 entre los anteriormente
E mencionados a una confroncn tación. Por otra parte hay
q u e decir que el gran derro-

tado en el torneo ha sido el
Viatges Llevant que a pesar
de contar en sus filas a los
máximos goleadores del torneo como son Mateu Rigo
con veintidós tantos y Miguel Angel Femenias con
ventiuno no ha dado la talla
en los eventos importantes.
El guardameta menos goleado ha sido Manolo Romera, arquero de La Sala/Es
Puig.

CLASIFICACIÓN FINAL
DE LA FASE PREVIA
Líder s'Estanyol con dieciocho puntos; segundo,
Tots Xets con catorce puntos; terceros, La Sala/Es

Puig, Glopet Groc, s'Electric; sexto, Viatges Llevant
con ocho puntos; séptimos,
Sa Lassio y el Pibe con
cinco puntos; noveno, Tres
Jotas con dos puntos y cie-

rra la clasificación R. García
Lis que no ha inaugurado su
casillero.
Joan Fornés

Agraïment de la família
de Jaume Munar
La família de Jaume Munar, dona i filia, volen expresar públicament el seu agraïment als juvenils del
Manacor de l'any 60 per haver manifestat el seu record al sopar que celebraren els seus companys fa
unes setmanes, després de la trista pèrdua d'un
dels seus companys.

Futbol 7

«1 Trofeo Viajes Manacor»
A las 19'00 horas en el Polideportivo
LA GRAN FINAL
CAFE QUATRE (Dream Team)
tras: LUSTI y BARCELO.

-

PEÑA MADRIDISTA. Arbi-

AVISO
A las 2130 horas tendrá lugar en el Restaurante DES
PLA, domicilio social de las Peñas de Futbito, la entrega de
Trofeos de este I TROFEO VIAJES MANACOR, el mismo
día 31 de Julio sábado, donde será servido un aperitivo para
todos los asistentes. Esperamos vuestra asistencia.

En la modalitat de pistola estàndard
Mármoles Esgramar
Por fin hemos llegado al final del torneo, y este fin de semana se jugarán los últimos encuentros por lo que conoceremos el campeón, que como era de suponer al iniciarse,
debe ser el CAFE QUATRE (Dream Team) el campeón,
claro está con el permiso de la Peña Madridista, quien por
cierto no se lo pondrá nada fácil, y quien lo dude que vaya el
día 31 a las 1900 horas al campo del POLIDEPORTIVO,
podrá disfrutar viendo el enfrentamiento de estos dos equipos.

Lluís Llull, campió de
Balears

RESULTADOS DEL DÍA 24 07 93
-

-

Esgramar-Peña Madridista, 2-5
Rehabilitación M. - Cafe Quatre, 1-4
El Serralt - Sportiu Son Carrió, 2-4
Ses Parres - Mongo Bongo, 0-1
Bar Truis - Rte. des Pla, 1-10
Bar s'Actual - Caf. Sa Picada, 4-7
Truis Atl. - Bar Garito, 1-6
Descansó: Carrocerías Can Biel
PARTIDOS, CAMPOS, HORARIOS Y ARBITROS PARA
EL FIN DE SEMANA (30 y 31-7-93)
Viernes, 30 Julio 1993
Bar Garito - Carrocerías Can Biel; A.P. Frau, 2015 h., Sr.
S. Cerro
Rte. des Pla - Bar s'Actual; Polideportivo, 2015 h., Sr.
Muñoz
Bar Truis - Caf. Sa Picada; Polideportivo, 2130 h., Sr.
Muñoz
Sábado, 31 Julio 1993
Rehabilitación Manacor - M. Esgramar; 1730 h., A.P. Frau,
Sr. Lusti
Sportiu Son Carrió - Mongo Bongo; 1845 h., A.P. Frau, Sr.
Cerro
Bar Ses Parres - El Serralt; 1730 h., Polideportivo, Sr. Barceló

Huís Llull, del Club de Tir de Manacor.
El passat diumenge dia 17
de Juliol se va celebrar a
Palma el Campionat de Balears de Tir Olímpic, modalitat pistola estàndard. En
Lluís Llull de Club de Tir de
Manacor vq quedar primer
classificat amb una puntuació de 548 punts.
En segón lloc va quedar
classificat en Joan Estela
amb 547 punts, del Club
Calvià. I en tercer lloc en Miguel del Río, amb 542 punts i
pertanyent al Club Nord.
Per altra banda, el passat
diumenge 25 de Juliol se va

fer a Manacor el Campionat
de Carabina lleugera.
La classificació va quedar
així:
r de 1' cat. Pep Sureda
(573p)
2' de 1' cat. Toni Vicens
(562p)
1 de 2' cat. Pau Porcel
(565p)
2'n de 2' cat. Gerardo Cuesta (556p)
-

cn
et,

1- de 3' cat. Biel Torres ?:
z
(560p)
2- de 3' cat. Miguel Lliteres
c̀f1
(543p)

Amb l'entrenador

Rafael Peyró

Tomeu San tandreu seguirá com a tècnic del Senior Masculí

El Perlas confirma la formació de vuit
equips per la propera temporada
Redacció.
Un total de
vuit equips, cinc d'ells masculins, representaran al Club
Perles Manacor de bàsquet
dins la propera competició.
Encara de moment la directiva no ha pogut confirmar
els jugadors que conformaran la plantilla que lluitarà,
per les cinc primeres posicions dins la Tercera Divisó
Autonòmica, i que possiblement sofrirà algunes variacions respecte a la passada
campanya, sí ha anunciat
-

que la direcció será novament a càrrec del veterà
Tomeu Santandreu.
Referent a la resta de
plantilles de categoria infantil fins a juvenil, de moment
s'ha anunciat la restricció a
un equip infantil femení. Els
entrenadors o responsables
de cadasqun d'ells seran
Guillem Botelles, Bernat
Pastor i Rafel Pastor per l'infantil masculí-B, Joan Oliver
agafa l'infantil masculí-A; l'equip d'aquesta mateixa ca-

tegoria femenina será dirigit
per Antònia Llull.
Els dos representants de
cadet seran entrenats per
Joan Picó, el masculí, i
Maria Llodrá el femení. Finalment del juvenil masculí
s'ocuparà novament En
Mateu Pascual i del femení,
Joan Matamalas.
De moment quasi totes
les plantilles han començat
ja els entrenaments físics, a
la platja de Sa Coma baix la
direcció de Pep Bordal.

Jornades de
bàsquet a
Porto Cristo
Redacció.- Dilluns començarà al poliesportiu Mitjà
de Mar de Porto Cristo el
primer clínic de bàsquet organitzat pel Club Perlas Ma-

nacor i patrocinat per l'Ajuntament de Manacor. En
aquest curs que, com ja
anunciarem, estan convidats
tots els entrenadors i monitors interessats es basará
principalment sobre l'iniciació a l'esport. Les conferencies en principi correran a
càrrec del Ilicentat per l'INEF en bàsquet, Rafael
Peyró, acompanyat per uns
dies per José Manuel Beirán. La convocatòria que es
prolongará fins el dissabte
es presenta en principi molt
interessant pels joves entrenadors, per assumir i ampliar coneixements.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI

MANACOR I MUNICIPI MÉS NETS
L'Ajuntament de Manacor necessita la vostra ajuda per mantenir el municipi ben net.
Gastam molts de diners al cap de l'any per mantenir Manacor i el seu municipi net, per?)
això no serveix de res si els ciutadans no ajudam al màxim.
Per això vos demanam que compligueu les següents

INDICACIONS
1.- Els fems només es poden treure al carrer de les 20 hores del vespre fins a les 22
hores i així evitar molèsties durant el dia als veïnats que tenen els contenidors davant la
seva vivenda
2.- Recordau que aquests fems han d'estar a dins bosses de plàstic i ben fermades.
3.- No deixeu objectes vells a qualsevol lloc, pensau que per això podeu cridar al
telèfon 84 43 72.
4.- No deixeu capses de cartró acumulades devora el contenidor, sino plegades i
fermades.
5.- No canvieu de lloc els contenidros, i evitau el seu desperfecte.
I recordau que elpoble el feim net entre tots.

EL DELEGAT DE SERVEIS GENERALS

Torneig Ballantines de Voleibol «Es Port 93»

Sense novetats a les classificacions
GRUP A
Pub s'Oliba 10 punts, Moldures Llull 10, Perelló Sports
9, Mes Bulla 8, Rte. Los
Dragones 7, Es Tai 6, Perruqueria Tendències 5, Nines
s'Oliba 5.
Jornada n° 5

20-7-93: Pub s'Oliba, 2 - Perelló Sports, 1
21-7-93: Perruq. Tendències, 1 - Es Tai, 2
22-7-93: Rte. Los Dragones,

1 - Mol. Llull, 2
23-7-93: Nines s'Oliba, O Mes Bulla, 2

GRUP B
Bulla de Llevant 10 punts,
Magatours/lmbassat 9, Bar
Nou 8, Drink Team 8, Ferreteria Joan Mesquida 7, Elite
7, Sánchez Sports 6, Gelateria Porto 5.
20-7-93: Drink Team, 1 Elite, 2

21-7-93:
Ferreteria
Joan
Mesquida, O - Magatours/
lmbassat, 2
22-7-93: Bulla de Llevant, 2
- Gelaberia Porto, O
23-7-93: Sánchez Sport, 1 Bar Nou, 2
El divendres 30 i el dissabte 31, 12 jugadors del
torneig, repartits en dos
equips, prendran part en el
Campionat de Volei 4x4 del
Port d'Alcúdia, que reuneix
grans figures del Voleibol.

Els equips estaran formats pels següents jugadors:
EQUIP A: Andreu Oliver,
Miguel Oliver, Julià Martínez, Pere Ballester, Jaume
Ferragut i Pere Grimalt.
EQUIP B: Guillem Fabricatori, José Manuel López,
Toni Galmés, Joan Fullana,
Joan Pont i Jaume Servera.
Esperem que facin un bon
paper i que superin el
màxim d'eliminatòries.

A la XII Pujada a Sant Salvador celebrada el passat cap de setmana

Fullana es classifica en quarta posició de
la general segona del seu grup
L'altra representant de l'Escuderia Manacor, Pep Me/is no pogué acabar la carrera
Redacció.- Mateu Fullana
novell corredor del grup A
aconseguí classificar-se a la
segona posició de la seva
categoria i quart de la general a la darrera pujada a
Sant Salvador celebrada el
passat cap de setmana. Per
altra banda, el segon representant de l'Escuderia Manacor, Pep Melis no tingué
sort ja que espanyà el cotxe
a mitjan oroya, quan havia
iniciat la carrera amb entussiasme. Un altra manacorí
que participé en aquesta
edició, encara que representa a l'Escuderia Drach fou
Tomeu Nicolau.
Aquesta oroya on cal destacar l'actuació del joven
manacorí Mateu Fullana ja
que acabé la carrera amb un
temps excepcional, es puntualbe pel Campionat de Balears.
Per altra banda l'Escuderia que presideix Pep Maria

Jaen preveu organitzar pels
propers dia 26 i 27 d'agost
una altra pujada a Sant Salvador, conjuntament amb
TR-Balear.

Fullana Melís,
representants de l'Escuderia
Manacor en aquesta darrera
pujada a Sant Salvador.

Golf

Tomeu Ferrer jugó brillantemente en Navarra
El jugador manacorense,
que pertenece al Club de Golf
Son Servera, quedó clasificado en la novena posición,
entre 122 participantes, en el
Campeonato Internacional
Junior, que se disputó entre
los días 21 Al 25 de Julio, en
el Club de Golf de Ulzama
(Navarra).
Entre estos 122 jugadores
participantes, se incluyen a
los mejores jugadores de la
categoría "Junior" de Europa.
El representante manacorí, quedó clasificado como 8 9
cabeza de serie, trás la primera fase del campeonato
(Medal Play). En la Segunda
Fase (match play) pasó la primera ronda y, trás un partido
muy reñido perdió en octavos
de final. Con ello alcanzó la
novena plaza final, lo que es
un excelente resultado, puesto que, hasta el próximo año,
Tomeu Ferrer, no llegará por
edad a la categoría "Junior"

25
Aniversario
del Club de
Golf Son
Servera

Hoy viernes y mañana
sábado, se va a celebrar el
25 Aniversario del Club de
Golf Son Servera, con un torneo Pro-Am.
Una vez finalizado el
mismo y sobre las nueve de
la noche se va a celebrar la
entrega de trofeos.
Felip Barba

Tomeu Ferrer demostró su calidad en Navarra

VEHICULOS DE OCASION
OFERTAS
DE LA
SEMANA
FIAT TEMPRA
FIAT UNO Tbo.
FIAT UNO 70
FIAT PANDA
CITROEN AX 5 p.
CITROEN AX 3 p.
OPEL CORSA
OPEL CORSA
FORD FIESTA
FORD ESCORT GHIA
FORD ESCORT
ALFA ROMEO

PM-AM
275.000.FORD FIESTA
300.000,
PM-AM
RENAULT SUPER
FIAT CINQUECENTO PM-BL 9.000 kms
En todos nuestros precios incluye: Traspaso, I.V.A. e I.T.V.

PM-BF
PM-AK
PM-BH
PM-AX
PM-AN
PM-AS
PM-AV
PM-AM
PM-AM
PM-AY

Impecable

490.000.425.000.450.000.475.000.490.000.diesel
garantizado

275.000.230.000.garantizado

525,000.-

`LAMAHA ZR 600
TALBOT HORIZON
TALBOT 150 LS
TALBOT SAMBA
FORD FIESTA
FORD FIESTA
RENAULT 11 GTL
RENAULT 5 GTL
SEAT IBIZA
PEUGEOT 205
SEAT MARBELLA
SEAT PANDA
AUTOBIACHI 1.1

PM-BD

440.000.90.000.90.000.revisado

PM-X

175.000.165.000.PM-AD

PM-Z

garantizado
revisado

PM-AY diesel

PM-AT
PM-AF

475.000.390.000.varios
varios precios
garantizado

*Vehículos revisados y garantizados. Financiacion a su medida.
*Precio llave en mano (traspaso, ITV, IVA.)
* Aceptamos su vehículo como entrada
1

Autoventa Manacor

SA

POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 OO. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas

Pesca con caña «Els Serrans»

Antonio Horrach, campeón de Baleares
De magnífica se puede
catalogar la actuación del
Club "Els Serrans» en el
Campeonato de Baleares en
las modalidades de «Mar Costa y Lanzado». Después
de tener que cambiar de sistemas de pesca, pues como
es sabido los representantes de Baleares en el Campeonato de España, se decidían por el sistema de
pesca de "Brumeo». En la
actualidad el sistema fuerte
es la modalidad «Lanzado»,
en el cual nuestros pescadores se tuvieron que adaptar a estos sistemas.
Con la celebración del
Campeonato de Baleares
"Mar-Costa 93» hsn salido
a la luz los esfuerzos conseguidos por nuestros pesca-

dores a lo largo de la temporada.
La clasificación de la Primera manga, celebrada en
la Playa de Palma, en lo que
respecta a nuestros representantes fué la siguiente:
2'; Antonio Horrach, 5';
Miguel Grimalt, 8'; J.C.
Brunet, 13"; Andrés Gomila, 22'; Antonio Llull.

En la Segunda Manga,
que se disputó en la Playa
de Muro, la clasificación de
nuestros representantes fue
la siguiente
1'; Antonio Llull, 2'; Antonio Horrach, 4'; Andrés
Gomila, 7'; J.C. Brunet,
13'; Miguel Grimalt.
La clasificación final de

Antonio Horrach, tuvo
una excelente actuación.

este Campeonato de Baleares fue la siguiente: Campeón de Baleares, Antonio

Horrcah (Els Serrans), 4 0 ;
J.C. Brunet, 6'; Andrés
Gomila, 7'; Miguel Grimalt, 9"; Antonio Llull.
Soberbia la actuación de
los representantes del Club
"Els Serrans", que se clasificarion entre los diez primeros, más teniendo en cuenta
que eran más de 12 los
equipos participantes. Antonio Horrach y el segundo
clasificado deberán desplazarse a la Península para
disputar el Camopeonato de
España 93 de estas modalidades. En fecha y lugar aun
por determinar.
Un gran éxito el conseguido por el club manacorense,
que ha demostrado en este
Campeonato de Baleares
ser el mejor.

ACTIVITATS D'ESTIU
Juliol, agost i setembre

ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9'00 A 18'00 H.
EDATS: de 3 a 14 anys

ACTIMITATS:
ËXP PESSIÓ
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SCDCIS, AMB C>INAR: 35.000 PTS/M ES SCDGIS, SENSE CHNAR: 23.000 PTS. /MES

SC>C IS,

B !DINAR: 30.000 PTS/MES

NCD SOCIS, MIGC>IA: 18.000 PTS./M ES

NJcD SCDC IS, SENSE (DINAR: 28.000 PTS/M ES

SCDC IS, MIGEMA: 12.000 PTS/M ES
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EL SEU CLUB D'ESPORTS A MANACOR
Bale.° 14 • Tel 84 32 50 84 38 27 • 07500 MANACOR

Hípica / Manacor

Rival de Monts (1 '21 '9) mejor velocidad de la reunión

Patout TF ganó el Premio Codorniu
Nuevamente el hipódromo
de Manacor registró una
buena entrada en la noche
del pasado sábado donde el
programa ofrecido constaba
de nueve carreras sobre la
distancia de 2.050 metros
con la prueba especial en el
Premio Codorniu, una carrera reservada a ejemplares
nacionales de II Categoría.
La carrera fue dominada
la práctica totalidad del recorrido por Prakas B, seguido de cerca por Patout TF,
Joiell y Mansurf SK. Así
transcurrió la carrera hasta

que al final Patout TF y
Mansurf SK superaban a
Prakas B y se hacían con la
primera y segunda plaza
respectivamente, mientras
Joiell era distanciado por galopar y Meravella también
se desmontaba sobre la
misma línea de llegada
cuando lograba colocarse.
La vencedora, Patout TF,
que contaba con la conducción de Juan Antonio Riera,
rodó a un promedio de
1246, una décima por debajo de Mansurf SK. Los
tres primeros clasificados

recibieron un magnífico trofeo donado por la firma Cordorniu.
La carrera concertada
para ejemplares de dos
años fue ganada por Ufana
de Thoury conducida por
J.A. Riera que empezaba de
esta forma una exitosa
noche. La segunda plaza
fue para el favorito Uriach Z
y tercero era Uvicbourg.
La mejor velocidad de la
reunión la conseguía Rival
de Monts en la carrera
preestelar cuando vencía rodando a 1219 superando a

Roi de Fiolaz por escaso
margen.
La estelar no tuvo más
historia que la protagonizada por Quedjaro que se
situó en cabeza nada más
darse la salida y no abandonó esta posición hasta cruzada la meta, aguantando
muy bien el fuerte remate de
Sultan de l'Enfern, entrando
tras ellos Linetto y Soir
Champetre.
En el resto de carreras lograron la victoria: Trotamons
CD, Turquesa RM, Sakir du
Kiang, Ruberian y Lucas.

En la reunión de Sant Jaume
El trío especial pagó a 117.280 ptas.

Buenos registros en Son
Pardo
La corta distancia sobre la que se disputaron las ocho
carreras de Son Pardo en la noche del pasado viernes
hizo que los registros logrados fueran más que aceptables logrando un total de siete caballos rodar por debajo
de 119. Se empezaba en la preestelar donde Ugo de
Retz se situaba en cabeza y marcaba un fuerte ritmo con
un Siamis a la espera de su oportunidad que fue en la
recta de llegada superando por escaso margen y arrebatándole el triunfo a Ugo de Retz que fue segundo ante su
compañero de cuadra Sahel du Luot, con registros de
1183: 1184 y 1188 respectivamente.
En el trío especial era Twist Emeraude quien rodando
a 1182 se imponía claramente seguido por Kasper Schwartz (1'18'7) y Quassia de Brevol (1190), combinación
ésta que dio un dividendo a los acertantes de la combinación trío de 117.280 pesetas.
En la de cierre fue el francés Quiriquiqui quien sorprendía a propios y extraños ganando la carrera y logrando el
mejor registro de la noche en 1181, destacando que a
las riendas de éste iba el jockey Bartolome Estelrich.
Tras él entraban Midsummer Maid (1'18'8) y Romanco
(1191).
En el resto de pruebas de la noche fueron vencedores
Tirsa, Segola, Ran TF, Mirlo de Courcel y Socio B.

Sibil.la y Mianko,
protagonistas en Muro
Algo menos de público que en la reunión anterior del
mes de junio se dio cita en el hipódromo de Son Blai de
Muro el pasado domingo, si bien el aspecto que ofrecía
era muy bueno. Las diferentes pruebas fueron muy disputadas tal y como viene siendo habitual puesto que los
trofeos y los premios bien merecen el esfuerzo, así en la
de apertura se anotaba la victoria Samara JM, a continuación hacían lo propio Tina Francis y Sidney GH. En la
especial para potros de dos años buena actuación y victoria de Un de Quito ante Uquileo y Urasi JM.
En nacionales de segunda categoría lograba el triunfo
Joiell, al que seguían Mister HC y Mel. En la siguiente
era Sacre quien completaba una buena actuación venciendo ante el acoso de Romeo de Mingot. Después era
Oscar Volo quien se hacía acreedor al trofeo mientras los
puestos de honor eran para Ramiere y Minos de Courcel.
Pasando ya a la estelar para nacionales pudo verse
una buena carrera dominada de principio a fin por Sibil.la
que cruzó la meta en primera posición con un registro de
1213. La siguieron el de Manacor Lucas (1'21'9) y Junita
(1'220).
La de ases fue ganada por Mianko con un registro de
1203, seguido por Rocco Signes (1'20'8) y Pito de la
Sauge (1209), mientras tanto uno de los favoritos Nittany Star era distanciado al parecer por obstruir a un
contrario.

LI Hípica] Son Pardo
Con participación de veinte importados

El sábado, V Gran Premio Banca March
Un año más dentro de la
programación estival del hipódromo de Manacor se disputa el Gran Premio Banca
March que el sábado celebra su quinta edición. La
inscripción, tal y como se
presumía, ha sido masiva
por lo que se disputarán dos
clasificatorias de las cuales
saldrán los seis ejemplares
que disputarán la gran final.
La distancia de la prueba
(1725 mts.) favorece la consecución de buenos registros, recordemos que el récord del hipódromo de Manacor fue batido en esta
prueba por Nomade en
Foret (1'18'5) el pasado año.
La primera de las clasificatorias se disputará en
cuarto lugar del programa,
alrededor de las diez y
media de la noche, y en ella

tomarán parte: Quattrino,
Romeo de Mingot, Memo
Hejnstrup, Ugo de Retz,
Uno Bambino, Siamis, Saphir de la Noe, Mianko, Quipodi y Nittany Star. Como
puede verse es un lote de
mucha calidad pero de ellos
solamente tres serán los
que logren pasar a la final,
como favoritos destacaremos a Ugo de Retz, Mianko,
Siamis y Nittany Star.
A continuación tendrá
lugar la segunda eliminatoria
donde los participantes
serán: Ut des Champs, Soulangy, Rival de Monts, Roi
de Fiolaz, Kato Odde, Tess
d'Arvor, Quietito. Twist Emeraude, Ranitic y Hjerard Nicolai. No desmerece en
nada al anterior este grupo,
también con pronóstico
complicado si bien destaca-

remos a Twist Emeraude,
Ranitic, Quietito y Hjerard
Nicolai como favoritos para
pasar a la final.
Los tres primeros clasificados de estas dos pruebas
pasarán a disputar el V Gran
Premio Banca March y el
orden de salida se establece
según la colocación que
hayan logrado en las eliminatorias. Será a la una de la
madrugada cuando será lanzada esta carrera que cuenta con una dotación de
200.000 ptas. en premios,
además de 100.000 ptas.
cada una de las clasificatorias.
Del resto de programa
destacar la octava carrera
donde sobre la distancia de
2.375 metros estos diez
ejemplares disputarán las

60.000 ptas. en premios:
Papilou, Linetto, Sacre, Sultan de l'Enfern, Soir Champetre, Quedjaro, Querida de
Clyde, Nachito, Querard
Gede y Quetzal d'Ovillars.
Destacaremos al vencedor
de la semana pasada Quedjaro junto a Linetto y Sultan
de l'Enfern ya que el resto
del lote no lleva una regular
actuación en sus diversas
salidas a la pista.
Cierra el programa la
preestelar con participación
de: Siliano, Rubis de l'Oisson, Lucas, Volga de Tillaude, Silver Moon, Saphir du
Prossoir, Minos de Courcel,
Valse de Nuit, Ronsard du
Loir, Naarden y Quartius.
Como favoritos señalaremos
a Lucas, Minos de Courcel,
Valse de Nuit y Volga de Ti'laude.

Gran Premio Banca March
El Gran Premio Banca March celebra este año su quinta edición, por lo que lleva camino de convertirse en una de las
Clásicas del hipódromo de Manacor. Hagamos un poco de historia de esta prueba.
La primera edición se celebró en el año 89 ganando la primera clasificatoria Plaisir d'Amour seguido por Petit Vic de
Blai y Olivier des Fiefs. En la segunda clasificatoria era Lido de Fleuriais quien ganaba ante Nivaso de Mingot y Noble
Jacques. La final fue ganada igualmente por Lido de Fleuriais con un registro de 1194 con el cual establecía un nuevo
récord del hipódromo, colocándose tras el Plaisir d'Amour (1'19'6) y Nivaso de Mingot (1197).
En el año 1990 también volvía a rodarse rápido en el G.P. Banca March y ya en la primera clasificatoria ganaba Qualvarín con un crono de 1199 ante Phenix du Boisson y Querer Barbes. En la segunda eran Phebus du Vivier, Narden y
Mersant Hanover quienes lograban la clasificación. En la final repetía victoria Phebus du Vivier con el excelente crono de
1'196, escoltado por Phenix du Boisson (1'19'8) y Qualvarin (1199).
Al año siguiente no se lograron los mismos cronos de las dos primeras ediciones y así ganaba la primera clasificatoria
Quatino (1'20T) seguido por Oscar du Bridou (1'20'9) y Mette Langsing (1212). En la segunda el trío vencedor estaba
formado por Fine Tonic, Peter Prince y Olivier des Fiefs. En la final volvía a vencer la yegua de Muro Fine Tonic rodando
a 1227 entrando a continuación Oscar du Bridou, Olivier des Fiefs y Peter Prince.
En la edición de' pasado año volvía a batirse el récord del hipódromo en esta prueba y era Nomade en Foret quien lo
establecía en 1185 ganando la primera clasificatoria, seguido por Hjerard Nicolai (1187), Tivoli des Mauds (1'18'8) y
Querer Barbes (119). En la primera eliminatoria vencía Phebus du Vivier ante Peter Prince, Popop Etoile y Romeo de
Mingot. La final fue ganada en esta ocasión por Hjerard Nicolai (1'19'6) al que siguieron Phebus du Vivier, Peter Prince y
Tivoli des Mauds.
Este año la carrera se encuentra muy abierta puesto que son muchos y buenos los ejemplares que a ella concurren.
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Notícies d'Empresa
Uno de los siete distinguidos en toda España por su atención al cliente

Auto Drach recibió el premio «Chairman's Award»
Redacción.- El pasado viernes, a las 19'30 horas,
el Consejero Delegado de Ford España, Heinz H.
Soiron, hacía entrega a Miguel Ferrà, Consejero
Delegado de Auto Drach, concesionaria de Ford en
Manacor, del premio «Chairman's Award», como
Se da la circunstancia de que
Auto Drach, ha recibido este premio
de atención al cliente por cuarto
año consecutivo, dato significativo
en sí mismo. El premio se otorga a
los concesionarios que hayan obtenido mayor índice de puntos entre
los clientes de Ford, por la calidad
del servicio prestado. La red europea de Ford está integrada por
2.720 concesionarios, de los que
han sido elegidos un total de 83.
A cada comprador europeo de un
coche Ford se le envía un cuestionario dos meses después de la entrega del vehículo. En el cuestionario se hacen preguntas acerca del
coche, de su preparación, del sistema de entrega, de la forma de
venta realizada por el concesionario
y por el trato posterior recibido por
éste.
Transcurridos dos años desde la
adquisición del coche, los propietarios reciben otro cuestionario, más
detallado, en el que se sondean
todos los aspectos de su experiencia en materia de servicio postventa. Ambos cuestionarios están
abiertos a sugerencias tendentes a
mejorar temas específicos y a presentar sus observaciones por escrito. Todo ello conduce a la evaluación final en la que se muestra el
grado de satisfacción del cliente.
Entre los concesionarios más
puntuados se hace entrega del premio «Chairman's Award», que nuevamente se ha hecho acreedor
Auto Drach en 1993. Un premio que
fue entregado simbólicamente en
Cannes a los 83 elegidos de toda
Europa por parte del Sr. Jacques
Nasser, Presidente de Ford Europa.
En el acto de entrega, el Sr. Nasser
subrayó que el premio presidencial
no es simplemente un aconteci-

premio a la buena atención al cliente, reconocida
por el usuario. Auto Drach es una de las siete concesionarias que han obtenido dicho galardón en el
presente año en toda España y una de las 83 elegidas en toda la red europea.

miento anual, sino la culminación
del esfuerzo conjunto desplegado
por los concesionarios y la empresa
Ford, tendente a elevar los niveles
de excelencia en el mercado.
Una vez recibido el premio de

manos del Sr. Soiron, D. Miguel
Ferrà y la concesión de Ford en
Manacor Auto Drach, ofrecieron a I
los numerosos presentes un
«lunch, brindándose en el mismo
por el éxito conseguido.
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Comisaria de Policia
G. Civil Tráfico atestados
Guardia Civil
Guardia Civil P. Cristo

Benzin eres

55
55
55
82

16
19
01
11

50
96
22
00

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.,
Cria. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i lestius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

Es Convent
Crist Rei
Parròquia S. Macià
Parròquia P. Cristo
Parròquia S. Carrió
Parròquia St. Llorenç
Teatre Municipal
Telegrames per telèfon

01
10
02
15
94
90
45
20

50
90
44
63
13
21
49
00

— SERVICIO 24 HORAS —

Farmàcies

Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.

ASISTENCIA

MANACOR

84
84
84
908 63

45 34
45 35
35 73
19 98

FAX
TEL. MOVIL
CTRA. PALMA • ARTA KM 51

-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelnch; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picalort.
-Febrer, Na Borges; Ártá.
-Marratxi S.A.; Cra: Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sáller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. 0 -710 - Pollen. Andrx,

Telèfons
d'interés
Ambulàncies
55 40 75- 20
Urgències
Urgències
55
Ambulatori-consultes
55
Cita prèvia
55 59 50 - 55
Centre d'Higiene
55
Centre d'anàlisis
biològiques S.A
84
Médica Manacor
55
Asepeyo
55 43 11- 55
Mútua Balear
55
Policlínic Manacor
55 33 66-55
Bombers
Bombers
55
Policia Local
55 00 63-55
Urgències Policia
Policia Nacional/ D.N.I.
55

55
55
55
82
56
56
55
72

65 65
061
44 94
42 02
56 68
23 93
37 94
02 10
43 50
09 50
32 00
085
00 80
00 48
092
00 44

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

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

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

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

Dia 23, 'tic Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 24, 'tic Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 25, !tic Pérez, C/ Nou.
Dia 26, Vio Planas, Pl. Rodona
Dia 27, Dio LI. Ladária, C/ Major
Dia 28, Ilic Riera Servera, Sa Bassa
Dia 29, Ilic Muntaner, Salvador Juan
Dia 30, Ilic M. Jaume, C/ Bosch
Dia 31, 'tic Llull, Na Camella

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Jullol I Agost)

Dissabtes 1 VigIlles de leste
liorebalze.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rel (sols dissabtes),

St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Corrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Maclá.
Diumengee 1 Feotes
Malí
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rel, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negro
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrló.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rel, Convent
12,00 h. N.S. Dolors

Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Cardó
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21'00 h. Crist Rel, Son Macià

RENAULT MANACOR
Tel. 55 46 11

VENDE VEHICULDS
EMPRE5A-DEMOSTRACION

CIJO 1.100 3p. PM-BN 6 meses garantía
CIJO 1.100 3p. PM-BP 12 meses garantía
CIJO 1.100 3p. PM-BP 12 meses garantía

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

VENDES
Venc YAMAHA TZR-BD, en
molt bon estat. molts d' extres.
Tel. 55 46 05 (hores de faino)
(30-7)
Se venden bonsais de colección particular. Tel. 55 58 90 (Sa
9 tardes). (30-7)
Se vende chalet en Porto
Chsto amueblado con ipscina
500m sola. 13,500000 -Tel. 55
3443 noches(30-7)
Venc TV en color Vanguard
en bon estat. Preu: 25.000 pts.
Tel. 55 47 80(30-7)
Venc gelera marca Ignis en
bon estar Preu 30.000 pts. Tel.
55 47 80(30-7)
Se vende plana boja en Manacor con 3 habitaciones,
baño, cocina, comedor. solita
y patio todo totalmente reformado. Precio muy interesante.
Te1.5551 29(30-7)
Vendo escopeta repetidora
como nueva borato. Centro
Asistencial Vio Palma s/n de 12
a 1 y de 18 a 20 h. Tel. 55 21 43
(30-7)
Venc 1/2 quarterada omb
aigua. caseta, cisterna i abres
frutas. Aprop. 84 35 52 (vesPres)(30-7)
Venc 16 cusses de coça eivissencs Tel. 838301 (23-7)
Vendo finca rústica de 2000
m2. Ocasión: 125.000 pts. o 4
km. de Manacor. Tel. 55 47 50
(23-7)
Se vende Citroen CX 2500 GTI
PM-AD en muy buen estado.
Tel 550385(23-7)
Tomavistas 8 ml. lavabo y grifería nuevos 2 apliques, 1 colgador de latón, 1 tocadiscos y
2 brines (automático). máquina escribir Ofimpic, mesita auxiliar para máquina. Se vende
todo o por seporado. Tel. 82 14
50 Prec io a convenir. (23-7)
Vendo YAMAHA TZR-80 con
TCP y biforo Regalo seguro
casco. 9.000 kms Tel. 55 47 50
(16-7)
Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts., entrada a convenir y 36 1110 pts. mensuales,
con garantía hipotecaria 12
años Tel. 82 01 19 (lunes, miércoles y viernes de 15 a 18
horas) (16-7)
Se vende planta bajo en Manacor con cocheria 200 rrit. 3
habitaciones, baño. teléfono.
precio muy interesante por trOSIndourgente . Tel. 844660(16-7)
Ocasión, se vende 3r piso.
vista al mar. Sólo 4900.01X pts.
Tel 820202(16-7)
Vendo planta boja, techo
libre, esquina, cochera, tenaza, 3 hab., cocina amueblada,
1 baño, sala con chimenea.
etc. Todo por: 12.500000 y
Chalet en Porto Cristo 1° línea a
buen precio. Informes. 81 07 56.
Noches(16-7)
Vendo casa grande zona
Baix d' es Cós Precio a conve-

nir Interesados Tel. 55 32 37.
mañanas( 16-7).
Vendo cámara cine super 8 y
proyector, buen estado. Tel. 81
0485 (noches).(16-07).
Vendo moto Puch Candor 49
cc. Tel. 81 04 85 (llana a partir
delas9noche).(16-7)
Vendo lancha de 4-18 m.
con motor Suzuki de 40 C.V..
buen estado. Tel. 81 04 85 (llama a partir de las 9 noche) (167)
Se vende coche. Peugeot
205 SRD. con revisión pasada
hasta el próximo ciño. Tel. 55 32
08. (A partir de las 21 h. y preguntarpor Miguel.(9-7)
Vendo solar en n Sa Torre»
Porto Cristo. 1.000 metros, precio a convenir. Tel. 40 48 93 (tordes-nocheX 2-7)
Se vende o se alquila segundo piso en Manacor, Tel 58 59
44(2-7)
Vendo casa calle de la PAZ.
n° 78. Precio a convenir. Tel. 55
4998(2-7)
En Cola Millor se vende finca
de seis apartamentos y ático.
Todos con visto al moro 45 m.
playa, tres dormitorios, sola de
esta-comedor, baño, aseo.
cocina y lavandería. También
se vende local de 170 m2 con
27 m de fachada (escaparates) idoneo para banco, cafetería, restaurante o supermercado. kif. Tel 58 54 18(2-7)
Se vende R-5 TL PM-0, en
buenestado.Tel. 553432(2-7)
32(2-7)
Se vende piso en s' Illot, 1°
linea de playa. Tel. 81 01 48 (27)
Vendo finco en C/ Vilonova
n° 21. Planta baja remodelada
y amueblada. Comedor y cocina completos. Corral, teléfono, ler. piso en buc y tenaza.
Precio a convenir. Tel. 55 32 42
(2-7)
Vendo n quartó» en So Marineta. Posibilidad de aguo y luz.
400.000 pts. Tel. 55 3242(2-7)
Se vende 1 cuorterada(7.103
m2) situada entre C olas de Mallorca y Son Macià, cercada de
pared, con parte de bosque.
Precio: 850.000 pis. Tel. 55 22 27
(25-6)
Se vende Yomaha 129-80
PM-B13 con 15.000 km. Precio a
convenir. Tel 84 4118 (25-6)
Vendo moto FDS. en muy
buen estado. Muchos extras.
Te1.551000 (8 h. a22h.)(25-6)

Compraría casa planta baja
en Manacor, no céntrica. Tel.
84 4069 (De 13a 14h.)(16-7).
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años. Morescincible buen porte, paga contado, llamar a partir de las 9 de
la noche. Tel: 843341 (26-3)
Compraría casa planto baja
en Manacor no céntrica. Tel. 84
4069(13014h.)

Es precisa carnicero carnicera Te1.84 42 79(11-6)

LLOGUERS DEMANDES
TREBALL
En Cala Millor se alquila piso
buena situación. Tel. 55 02 96
(30-7)
Se alquila piso céntrico
amueblada Tel, 550117(30-7)

Busco trabajo para cuidar
niños en Porto Cristo a s' Illot.
Tel. 82 2361(16-7).

Cer una casa planta baixa o
primer pis, sense mobles per llagar Tel. 5551 36 (23-7)

Chico responsable busca
cualquier clase de trabajo
serio. Media jornada. Tel. 55 54
47 (llamar a mediodíaX16-7).

Se traspasa cafeteríahornburguesería por no poder
atender 100 m2, con sótano.
Precio: 8.500.000, altos discoteca nCoconut» C/ Primavera,
CalaMillor.(23-7)

Chica de 24 años busca trabajo para limpiar despachos
en oficinas. Tel. 55 33 60 (llama
tardes)(9-7)

Lloc casa a Son Cardó (forovilo) Tel. 56 93 42(16-7)
Se alquila piso en Cola Millor.
excelente situación C/ Es Molins, sin gastos comunidad.
Cuatro habitaciones. dos
baños, cocina y salón comedor. Tel. 58 50 99(9-7)
Alquilo piso en Porto Cristo C/
San Jorge, 20, 3°, encima de
INCAPIEL, esquina M. Perelló,
Tel. 55 2444(2-7)
(2-7)
Cer pis per llogor els mesos de
juliol i agosto Cala Millor, mínim
dues habitocions. Interessats
cridor d 55 59 40 (copvespes)
(2-7)
A Palma tenc per Hogar áfic.
Una habitoció. Tel. 55 28 88 -84
4804(25-6)
Se alquila 2° piso ornueblado
en C/ Muntaner de Manacor.
Tel. 81 0698(25-6)
Se alquilo casa de campo a
3 km de Arta, canelero Conyamel Tel 56 39 04 ( 25-6)
Se alquila primer piso, sito en
la C/ Son Juan, 47 A. Consta de
3 habitaciones, salón comedor, cocina, cuarto de baño interior, lavandería con balcón y
terraza para tender ropa. (124
m2). hf. tel. 55 5041 (25-6)
Lloc pis sense amoblar ol correr Am istadiel. 8225 10(25-6)

Vendo garaje 90 m2 C/ José
López.30. Tel. 8441 73
Ven Citroen 2 cavalls PM-V.
Preu. 300.000 pis. Tel. 55 38 30
(de 103)(18-6)

Se precisa: Vendedor automóviles y comerciales edad
entre 25 y 40 años, con experiencia comercial y trato con el
público. presentar currículum
profesiond. Llamar de 9 a 1 y
de 4 a 8 AUTOVENTA MANACOR. Tel , 84 37 61 Sr. Martí. (256)

OFERTES
TREBALL

COMPRES

Se busca mujer para atender
a persona incapacitado tísicomente Tel 55 41 22 (hasta las 7,
Juana Gelabert)(2-7)

Comprario uno máquina de
cosir ALFA de 20-25 anys Tel 55
4744(30-7)

Se necesita carnicero o cancera (Manacor) kif Tel 20 34
61(2-7)

Chico de 24 años busca trabajo.Tel. 843425(9-7)
Mantenimiento piscinas, limpieza de filtros, electricidad,
pintura, albañilería, 15% de
descuento. Servicio 12 h. Tel. 82
2361-820725 (9-7)
Se ofrece mantenimiento y
pintora paro empresas constructoras y maquinaria ogrícola. Tel. 82 21 35 - 82 23 61 (preg.
por Juan Antonio Sánchez) (97)

26 anys cerca feino per guardararlots Tel. 55 37 24(11-6)
Cuidarla persona mayor o
enferma. Tengo 50 años, buen
carácter y con referencias. Tel.
40 3168 (11-6)
Administrativa, chica 22 años
con FP 2°, mecanografía, nociones de contabilidad y experiencia, se ofrece para trabajo
jornada completa o parcial.
Vehículo propio. Tel. 82 70 67
(11-6)
Juan Antonio. pinturas y revestimientos Tel: 82 07 25(4-6)
Chico joven busca trabajo
de aprendiz, Tel, 554028(4-6)
28(4-6)
Ebanista de 33 años, oficial
de 2° busca trabajo. Tel: 55 41
05 (mediod)a de 13 a 13' 30 h.)
(4-6)

DrVERSOS
Estoy en el paro. A quien
pueda ayudarme económicamente le ruego que me haga el
ingreso de un donativo por la
cantidad que desee en .Sa
Nostra», libreta n° 436683-58.
Anonimato recíproco. Gracias
anticipadas (23-7)
Extraviadas gafas graduación. Zona Es Rivet des Port. Se
gratificará. Tel. 55 43 11 (tardes)
(23-7)
Es donen classes de rapen
per nins d' EGB a Manacor. Tel ,
55 18 27(2-7)

Sra. busca trabajo 2 horas por
las mañanas. Tel 84 41 99 (de
1202)(7-2)

Clases de matemáticas a
Porto Cristo para BUP y COU. C/
Peñas n° 3, 3er, Tel , 55 47 47 y 82
12 22 (2-7)

Se ofrece animador, recepcionista o relaciones públicas.
Con experiencia y dominio de
4 icliomos.Tel. 58 66 28 (18-6)

Don classes de repàs
d' E.G.B. i B.U.P. o Manacor Te.
55 33 94 (2-7)

Se ofrece mujer para limpieza Te1.55 09 06(18-6)

Pintor profesional se ofrece
para trabajar a domicilio. Tel.
82 1520 (25-6)

Se ofrece mujer responsable
para guarda ancianos Tel. 55
09 06(18-6)

Classes de repàs en es Port .
B.U.P i C.O.U.. Ciéncies. M° Bel
Riera. Tel. 82 16 91(25-6)

Chica de 16 años se ofrece
paro cudquier trabajo de tienda o cuidar niños. Tel. 82 02 36
(18-6)

Protessora d' EGB cieno cíasses de repón a Porto Cristo,
Grupsreduits Tel. 8215 57 (25-6)

Chica joven, estucionte de
meacina, busca trabajo
meses de julio y asoto. Media
jornada, preferentemente mañanas. Idioma& AJemán nivel
alto. inglés nivel medio dto. Tel.
821350(18-6)
Busco trabajo para guardar
niños en Porto Cristo, Tel 82 23
61(18-6)
Altota de 34 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel. 55
3724(18-6)
S' ofereix Mota per guiador
nins fins a 5 onys aquests 3
mesos d' estiu. tel. 55 21 14 (116)
Jove de 30 anys cerca feina
de qualsevol cosa. Tel. 55 37 24
(11-6)
Kioto amb experiència de

Llicenciada en filologia clàssica dóna classes de repàs de
Malí i cuidó a Monocor. Tel. 84
38 78 (25-6)
Profesora diplomada da clases de repaso en Manocor.
Grupos reducidos. Tel 84 48 07
(25-6)
Se hacen remiendos de 01batilería de toda clase. Tel. 84
3232(25-6)
Profesora de piano imparte
clases de piano y de solfeo en
Porto Cristo. Tel. 82 1145(25-6)
Es donen classes de repás
d' EGB. Tots els mesos d' estiu. 9.1
Tel. 55 30 79 (25-6)
9
ra

Es fon classes de rapas r.
d' EGB i de catdá i castellà de
BUP COUi E.F.P.a Manacori a
Porto Cristo. Tel. 55 23 15(25-ó) r.v)

Bateig i comunió

Les germanes Merçé i Roser Bauçà
Caldentey varen celebrar una festa
conjuntament el passat diumenge
dia 18 de Juliol. Na Merçé combre-

gava i na Roser va ser batejada a
l'Església de Crist Rei de Manacor.
Després de la missa ambdues
nines varen gaudir d'una estona

agradable en companyia d'amics i
familiars a les cases de Ca S'Hereu
de Son Servera.
Foto: Estudi 9

NECROLÒGIQUES

Bernardo Sastre
Mas
(a) Can Capo Nou
Morí als 80 anys

Miguel Brunet
Gelabert
(a) Penxeta
Morí als 96 anys

Pompas Fúnebres de

Del 21 al 29 de juliol

Monserrate Morey
Sansó
(à) + Cas Cabo
Mon als 78 anys

Manacor

Tel 84 47 84

JO PECADOR
Novella

Llibre de 33 capítols d'un Capella amb problemes de sexe

de Llorenç Femenias
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Per fer el gust de l'Ecónom, cada decapvespre, Don Rafel, el Vicari, anava a la Rectoria a jugar
a cartes amb ell. A la Rectoria, i alhora pel mateix quefer, també hi conferia Mestre En Pau, d'ofici capeller i d'estat viudo, pel que, si les tardes se posava en feina a deshora, o, no hi tornava,
ningú el renyava. Mestre Pau, el capeller, malgrat anás a jugar a cartes amb l'Eceinom i el Vicari
no era persona massa devota de l'església, ans el contrari, no creia amb els sants, ni amb els CapeIlans, a no ser que sabessin fer qualque cosa més que dir misses, i com que l'Ecónom, Don Bartomeu, sobretot, era un gran mestre en quasi tots els jocs de cartes, Mestre Pau, el capeller, creía
amb els Capellans, o almenys amb Don Bartomeu.
Jugaven al set i mig, o l'escambrí, i no podien pujar els envits més enllà d'un velló, pel que, en
tal règim de joc, perdent i guanyant, a tot estirar, i portant mala sort, amb una hora o hora i mitja
que durava la partida, el joc els podia escalabrar en una o dues pessetes. No jugaven a interés però
s'ho prenien tant seriosament que a la més petita embusta, farol o distracció en la partida, es gatinyaven ferotgement, i es barallaven com a moixos. Mestre Pau, el capeller, per la seva condició
d'anti-clerical, no tenia manies, ni esment, en amollar qualque flestomia, o paraula irreverent, i l'Ecónom, quan això succeïa, contestava:
-Pau, deixa els Sants damunt l'altar que ells no prenen part en el joc.
Mestre En Pau, no s'alterava quan l'Ecónom el corregia sinó que seguia atent a les cartes que
tenia al seu poder, i observant els ulls i les mans dels alises jugadors, perquè el jugador fi i espavilat, més o manco, dins la mirada amb els moviments de boca o amb el mateix aguantar les cartes
del rival -ja fermes o tremoloses- hi veu, hi pot endivinar -sempre subjecte a un marge d'error no
massa ample- el bon joc o mal joc que, amb l'envit, administra el con trari però a Don Bartomeu,
ni així Ii podien prendre formatat perquè el seu dembla tr anquil, d'ombres mortes i aires de vessa,
res l'afectava amb la mesura que la jugada que portava no es reflectia, ni en la mirada, ni en els
moviments de les mans.
Així doncs, Mestre Pau, feia anys que per les tardes no mancava a la partida enc que mai se va
aclarir si hi conferia pel gust que passava jugant a cartes a la Rectoria o si hi anava pel café amb
un esquitx de llet que a mitjan tarda, es servia, acompanyat, moltes vegades -quasi sempre- de
dolços per mullar, el qual, sobretot durant l'hivem, aquell pisocolabis servia de tonificant al seu
ventre peixit amb poc esment des de que se li havia mort l'esposa i així, amb l'assistència, fos
com fos, gaudia d'aquella mica de llepolia.
Però des de que a la Rectoria hi conferia Don Rafel, el Vicari nou a fer la partida acostumada
l'atenció que els hi deparava la criada, Na Joana-Aina, es va trastocar per fer-la de forma espontani
la neboda, Na Magdalena, la que li va obrir la porta de la Rectoria, quan per primera vegada, just
arribat a Pollença, va anar a retre visita al senyor Ecónom la qual, quan II semblava que era l'hora
adequada i oportuna perquè els jugadors fessin una aturada, o recessió en el joc, sens necessitat
que l'oncle fes dringar la campaneta que sempre portava dintre la butxaca de la lloba -per ser els
sons de la campana, un sistema molt eclesial de donar ordres o de cridar a la gent, com fan les
campanes grosses del campanar- compareixia Na Magdalena, tota pletórica de formes i caminar
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salerós, amb el servei de xícares, sucrera i culleretes de plata cascavallejant sobre un obi o serviment de plata, també, que amorosament deixava sobre una tauleta traginadissa prop dels jugadors
per a després tornant-se'n i dur la cafetera russa que alhora deixava, cap-baix-cul-alt perquè l'aigua
de damunt filtrás traspassant la capa del café molt, escoltant-se, gota a gota, cap a la recambra de
baix on s'anava sedimentant la libació que en obrir l'aixeta aplicada, sortia aromática i fumejant.
Després, tot seguit, anava a cercar els pastissos.
Amb aquella /escalamena, Na Magdalena, ho tenia bo de fer, que passant i tornant passar, de
manera involuntaria o volent, pegar més d'una rossada d'anca o de cuixa pel braç de Don Rafel, al
temps que omplia la sala de la Rectoria de Hales de dona i perfums de colònia, circumstàncies,
ambdues, que el Vicari capia arnb tota la seva intensitat, i aleshores, animat per les voluptuoses
mirades enceses de l'al.lota se l'anava menjant amb els ulls i u canava les troçades de carnes i les
rodoneses que, espargides pel cos, l'ennoblia en una configuració de pcça geométrica irregular,
plena d'harmonia i encant.
Magdalena se n'adonava que tota ella feia impacte lasciu dins l'imaginació del clergue i, amb
gràcia i intenció, Ii produïa insinuacions discretes tot el temps que feia el roncer per dins la sala
d'estar tot i quant D. Rafel no la perdia de vista i la mirava de dalt a baix com si amb els ulls,
anás Ilevant xinguers de roba de damunt deixant-la nua o almenys així, Magdalena experimentava
aquesta sensació perquè, de vegades, creia sentir fred pel cos, com si verament hi anás, despullada.
Don Rafel, mirant-la no tenia temps de xerrar-li, com hauria estat bé fer-ho com a prova obligada d'educació i correspondència pel servei que li prestava per 6 tota l'activitat del seu pensament
estava sotmesa amb l'operació mental que, veient-la, Ii suggeria.
Qualque vegada, així mateix, malgrat en un estat d'absència, i just su-ran de l'inconciéncia,
preguntà si els pastissos eren fets seus, i sempre, sense esperar la resposta, u contestava que eren
molt bons, tot i que, xerrar i mirar eren dues feines que havia de fer una darrera l'altra. Don Rafel
no coneixia, de fet la visió real de la nuesa de dona i havia de partir de l'imatge de la nuesa de les
nines, recordant quan amb les amigues de les seves germanes jugaven a metges, i que ell tant les
tocaya sense saber, encara, el seu significat, però ampliava aquella fotografia que retenia dins el
seu pensament de quan ell tarnbé era nin, i, u anava donant formes i relleu on sabia que tocaya
tenir-ne, o inflava, aquella visió de nina impubescent, com si fos una pepa de goma de joguina i
dins seu, conforme li bombava aire, observava com aquella prima i migrada anatomia de goma
anava augmentant i per les parts, on l'envoltura -tot fet ben aposta- era més minsa i remegrida, no
poguent resistir la presió interior li sortien inflors. Quanta imaginació havia de desenrotllar per
apropar-se a la realitat d'un fet que hauria estat més pràctic i substanciós, haver intentat conèixer al
viu! Per?) el seu estat eclesial que havia consentit que, l'impertissin, l'impedia fer un acte heroi
com el que caldria fer per a dur a terme aital descobriment, i, conseqüentment, no podia esplaiarse, com voldria per aquell camí i dins seu patia la buidor de ventre que li produïa la fam de dona
per causa del desanament.
I D. Rafel, sempre, després que Magdalena fés les corresponents remanades d'anques i obrís,
provocativament, el seu descot, tot destomillat, ja no guanyava ni un envit, de la qual cosa, tant
l'Ecónom com Mestre Pau, el capeller, en tenien ventura, perquè des de Ilavors, com si la sort
girás, cobraven sempre, pel que Don Rafel li tenia més compte sortir al carrer i que l'aire de defora, lluny de Magdalena, li pentinás els pensaments luxuriosos que dins el cap portava pitjats i tornats pitjar, que seguir jugant, malgrat en anar-se'n a dormir i resar les seves devocions, irremissiblement, pensant amb la neboda de l'Ecónom, s'espolsás les calentures tot i que aquelles fregades
d'anques Ii havien fet calor i aleshores res millor hi havia que un defluir perquè etzalás la verinassa al temps que amb les mans ximbombava a la musa Magdalena al goig d'una al.leluia.
Les tardes d'escambrí a Ca PEcónom eren tardes sense sentit, falses i enganyoses només consentides per Don Rafel per contemptar a sa mare perdent el temps i la llavor per aguantar les apañencies de senyor que era el que volia Na Bet de Son Tirano mentres que ell sens fer res productiu se
sentia un tocacampanes, un Capellà de pa i fonteta, i començava a dubtar de bon deveres del seu
fat perquè de veritat, el que no volia ser mai, era un errat de comptes, i, a ser possible, tampoc, un
ou nial del Seminari, per on hi hagués passat fent el sord amb orelles de párnpol només per tenir
una bona vida i acabar aquest món sens escriure ni un llibre, ni engendrar un fill ni sembrar un
arbre, però sa mare el comandava i el feia estar a l'estequeta «mutis», com un marit banyut de casa
pobra.
-Vatua l'ase! Vatua l'ase! -deia l'Angel de la Guarda de Don Rafel Planissi. -Aquest Capen no
és com molts. Cal guardar-lo fort.
,

-
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PES SEU INTERÉS
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SORTEJAM
MUNTANYES DE REGALS! **
* Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%
Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.: 8%
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