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"S'han posat més obstacles al Torrent; si fa una altra
barrumbada será pitjor que l'anterior"
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—Carta als lectors
an passat quatre anys des de la torrentada del sis de setembre de 1989 que commocioná la població manacorina i
d'una manera molt especial els habitants de la zona més
baixa de Manacor, la més procliu a veure's afectada cada vegada que
el torrent de Sa Cabana baixa amb el cabdal crescut. Han passat quatre anys i la situació d'angoixa inicial ha anat decaient a mesura que
s'allunyava l'episodi, per?) la preocupació d'aquesta part important
de població manacorina, subsisteix.
Pocs mesos després del que hagués pogut ésser una tragedia i
que gràcies a l'hora diurna escollida pels elements es quedà en un
succés d'importància que passa a les planes de la història local -cal
recordar que molts de comerlos de la zona tengueren pèrdues i
mals importants i que perillà la vida d'un grapat de persones- s'iniciaven una serie de projectes encaminats a evitar d'arrel la possibilitat d'una nova revinguda del torrent. Aleshores, tant els tècnics de la

El perfil d'inundacions
subsisteix
Comunitat Autónoma com els mateixos polítics locals, que ho acordaren en plenari unánim, no veien altra possibilitat que desviar
l'actual traçat del torrent per un altre indret que no comportás perill
per a la vida de les persones, vivendes i immobles del casc urbà de
Manacor.
La veritat és que des d'aleshores s'ha fet un notable esforç per
part del Govern Balear i alguns organismes estatals per netejar
torrents i zones que fácilment podien provocar un desastre. Dins el
nostre municipi, potser l'obra paradigmática fou el nou traçat del
Torrent de N'Amer, més conegut pel torrent de S'Illot. Encara que
sempre és impossible tornar a la situació original d'abans de la
degradació del medi natural, a S'Illot es recobrà un riuet totalment
diferent d'aquells d'abans dels anys seixanta, per() eficaç, al cap i a la
fi, per evitar noves crescudes d'aigua dins la localitat. A més, la millora que ha suposat la realització del projecte per aquell nucli turístic
ha estat notable.

Pea') S'Illot no ha estat l'excepció. A la carretera Porto CristoPorto Colom hi ha una serie de punts conflictius que han estat tractats més o menys amb encert. Un exemple clar és el pas del Torrent
d'Es Domingos per s'Espinagar, ran-ran Ca'n Pep Noguera. I uns
quilòmetres més endavant, el torrent de Cala Murada, que ha vist
eixamplat i netejat el seu jaç al pas per la carretera.
Aquestes millores, innegables i evidents no ens poden alucar a la
realitat més próxima: el torrent de Sa Cabana segueix més o menys
com estava abans de la torrentada del 6 de setembre de 1989: les
entrades d'aquest torrent dins Manacor estan farcides de brutor, tan
a l'altura de Sa Font Nova com al Canyar com a s'Hort d'Es Gabre. I
les possibilitats de precipitacions augmenten a aquestes darreres setmanes d'estiu, com aclareix definitivament l'estadística oficial.
Així les coses, el més fficil que es pot fer és que cada administració culpi a una altra d'ineficàcia, quan és possible que totes elles hi
tenguin part de culpa. Les herbes del torrent a l'entrada de Manacor
no cal esperar que les llevi el Ministeri d'Obres Públiques. I és impresentable que a la Delegació Provincial d'aquest ministeri, a aquests
moments no puguin informar de res, perquè el delegat provincial
está de vacances fins al primer d'octubre. Tomam estar a les mateixes de sempre.
És innegable que fer un traçat nou pel torrent a les afores de
Manacor comporta nombrosos problemes i afectes interessos molt
determinats de gent que es sent perjudicada si li duen el torrent per
casa seva. No és fácil, és cert, l'expropiació de terrenys i posterior
construcció d'un nou jaç, amb capacitat de dur-se'n les aigües que ja
mai passarien per dins Manacor; però si això és difícil, no ho és, ni
d'aprop, tenir l'entrada del torrent a Manacor en un mínim de condicions perquè no trobi objectes ni entrebancs que formin un embós
que resulta sempre fatal.
Algú ha dit que els rius no s'han de desviar mai, sinó que han de
seguir el seu jaç natural. Això seria l'ideal. El qué és una realitat és
que el torrent actual no segueix el mateix camí que tenia fa segles,
per la molta pressió urbanística que s'ha fet al seu voltant. És més
fácil, ara mateix, el desviament que tomar tota una zona de Manacor
que ha entrat dins els dominis naturals del torrent. Sa Riera, de Ciutat, també fou desviada; la lastima és que l'obra es realitzà després
d'una tragedia de milers de morts. La situació de Manacor no és
equiparable, però la lliçó és assumible.

ACTUALITAT MUNICIPAL

Els conflíctes de l'aígua
amb el cobrament de conceptes
que desconeixen.

E

ncara no han començat els
problemes més greus, els de les
restriccions, i l'aigua a Manacor ja
és un conflicte permanent. No cal
fer-se molt enrera en el temps. La
implantació del cánon de l'aigua
del Govern balear per part de les
empreses subministradores del
terme municipal ja va dur a més
d'un conflicte en el seu moment.
Aguas Manacor presentava estudis
de quatre anys enrera, i Aguas Son
Tovell ni tant sols en presentava.
Aleshores el delegat de Serveis
Generals, Pere Llinàs, va convertir
l'aigua en vertader motiu d'enfrontaments polítics. Les seves badades varen ser recriminades, fins i
tot, pel batle. La impressió final
que va donar tot aquell bordell va
ser que les empresses hi sortien
guanyant, en perjudici del consumidor, obligat a pagar el que se li
diu i amén.

DAVANT TANT DE
DESCONEIXEMENT,
L'ÚNIC QUE POT
FER UN POLFTIC
COM CAL ÉS
PRESENTAR LA
MIEDO

Després els veïns de Cala Murada descobriren que se'ls cobrava
pel concepte de cánon més del que
corresponia. I ara els veïns de
Porto Cristo Novo es queixen del
mateix, de rebre factures abusives,
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Però des de l'espectacle oferit
per Pere Llinàs, cap de millor que
el protagonitzat ara pel delegat de
Sanitat, Josep Huertas. Si la polémica del cánon es pot dir que va
agafar a Llinàs en calçons blancs,
la polémica del pou de Sa Torre
ha agafat al delegat de Sanitat ben
en pèl. No cree que tengui excusa
de cap casta cl que tot un delegat
de Sanitat digui primer que un pou
abasteix a la població i que la seva
aigua millora la de la xarxa pública, per desmentir després les seves
declaracions, negant que es subministrás amb l'aigua d'aquell pou.
No sé com es pot mantenir en el
càrrec a un delegat de Sanitat que,
després de manifestacions i desmentits, ordena a l'empresa Aguas
Manacor que no exploti el pou de
Sa Torre mentres no compti amb
els permisos obligatoris, i temps
després digui desconèixer si l'aigua del pou torna anar a la xarxa o
no. Davant la manifesta despreocupació de Josep Huertas, l'empresa
feia dies que tornava abastir amb
l'aigua del pou, malgrat no comp-

A. Sansó

tar amb l'autorització de la Conselleria de Sanitat. Autorització, per
cert, que está pendent d'un informe de l'Ajuntament, fet que també
desconeixia Josep Huertas.
Per son, sembla esser -així ho
confirmen l'empresa i la Conselleria de Sanitat- que la qualitat de
l'aigua del pou de Sa Torre és
excel.lent. Perquè si algun dia es
dóna el cas contrari i per algun
motiu l'aigua de Manacor no és
potable -la qual cosa ara ja és dubtosa, degut a l'elevat índex de nitrats que té-, tot fa pensar que el
delegat de Sanitat de Manacor será
el darrer en assebentar-se'n.

tingut sis anys abans. És ara quan
s'espera una resposta contundent
de Cruz. Així com considera ell
que l'Ajuntament ha comès diverses il.legalitats, tant en el tancament de l'oficina per decret dcl
batle com en la ruptura d'una concessió abans d'acabar el plaç establert, tot fa preveure ara una allau
de denúncies de Domingo Cruz
contra l'Ajuntament de Manacor.

TOT FA PENSAR

PRESENTARÁ
ARA UNA ALLAU

L'ALLAU

DE DENUNCIES
EN CONTRA DE

D

illuns passat, després del ple
de la corporació del divendres anterior, l'ajuntament de Manacor
notificava a Domingo Cruz, fins
llavors recaptador municipal, la intenció de municipalitzar el servei
per tant, es rompia unilateralment
amb la concessió que ell havia ob-

IDO SÍ. PER $1 NO
HAGUÉS PROU AMB LA
CRISI ECONOMICA D'EUROPA EN GENERAL I
DE L'ESTAT ESPANYOL EN PARTICULAR, A LA
SALA, COM QUE SEMPRE VOLEN ESSER MÉS,
HAN SUMIT AL MUNICIPI EN UN ESTAT DE
CRISI DE LA CRISI: NO Hl HA DOBBERS, I SI NO
Hl POSEN REMEI I SE POSEN A RECAPTAR
AIXÍ COM SIGUI, HAURAN DE TANCAR SA

INDEPENDÈNCIA

QUE CRUZ

L' AJUNTAMENT

oncs no, resulta que els independentistes de Porto Cristo no
s'han dormit dalt la palla i que,
quan deixen endarrera quatre
mesos d'intensa tasca estiuenca, es
posen una vegada més al frot d'aquest projecte. Ara com ara preparen actes reivindicatius pels propers dies 24, 25 i 26 d'aquest mes,
quan es compliex un any de la celebració de l'assemblea informativa i la recollida de firmes. Encara
que molt endarrerida, sembla que
la cosa no va de bcrbes.

IA QUAL COSA NO ESTARIA TAN MALAMENT,
PEROUÉ, PAGAR PER TENIR EL DESGOVERN
QUE TENIM I PER MANTENIR ALS, AMICS
DELS DESGOVERNANTS, VAL MES QUE
PLEGUIN I TENDREM EL DESGOVERN DE
FRANC'

PER CERT, QUE UN REGIDOR HA PROPOSAT
UNA SOLUCIÓ ENVIAR DE CASA EN CASA AL
COBRADOR DEL FRAC ENDE VINAU DE QUI
ES LA IDEA?

En un ple extraordinari celebrat el passat divendres

L'Ajuntament acord à municipalitzar el servei
de recaptació
Finalment el Batle, Gabriel
Bosch, va convocar l'Ajuntament
en ple per tal d'acatar la Sentencia
del Tribunal Superior de Justícia i
aprovar la municipalització del Servei de Recaptació.
En primer terme, el portaveu del
PSM, Tomeu Ferrer, va presentar
un vot particular com alternativa a
la proposta presentada per l'equip
de govern. Després de la intervenció de tots els grups municipals es
va pasar a votació, essent finalment desestimada amb tots els
vots en contra, incluit el dels representants del PSOE. Es va alegar
que aquesta proposta estava mal
redactada ja que no es pot deixar
que Cruz acabi el contracte, que
seria en el mes de maig.

Aprovada la proposta de l'Equip
de Govern amb el vot de CM
Una vegada presentada la proposta de la Comissió d'Hisenda,
els grups polítics feren una distinta
valoració. Els grups de l'oposició,
PSOE i PSM votaren en contra de
la proposta degut a que estaven en
contra del decret d'Alcaldía pel
qual es va tancar temporalment
l'oficina de recaptació. Per la seva
part, Eduardo Puche, representant
de Convergencia de Manacor va
recolçar la proposta, fent en primer
lloc una mica d'història del tema.

En un Ple Extraordinari s'aprová la municipalització de la recpatació

Va anomenar a tres persones
Sampol, Jaume Riera y al mateix
Domingo Cruz, com a lligats a tres
partits polítics, PSM, UM i PSOE
concretament dient "son los tres
hilos que llevaron a las bases de la
recaudación municipal de Manacor".

Puche votà a favor de
la proposta de la Delegació d'Hisenda, PSOE i
PSM votaren en contra

L'Ajuntament de Manacor va
aprovar el començar l'expedient
per municipalitzar el servei de
recaptació, per tal també fou nomenat el funcionari Sebastià Nadal
com a recaptador.
Resta espera la resposta de
Domingo Cruz, que segons apunten alguns polítics, podria denunciar a l'Ajuntament de Manacor
perquè no se li permet acabar la
seva gestió. Recordar que el contracte amb Cruz acabaría el proper
dia 9 de maig.
M. Ferrer

RESTAURANT
TORRADOR GRILL

MENDIA VELL
TEL. 82 00 50-- 84 38 35

Manca d'organització i higiene en el quarter de la Policia Local de Manacor

La delegació d'UGT denuncia irregularitats
laborals en hotels de la comarca
La delegació de Manacor del sindicat obrer
UGT ha denunciat l'aparició d'irregularitats en
la contractació del personal en diversos hotels de la comarca. Guillem Vadell, delegat
d'UGT, considera una discriminació el contracte de personal a través d'empreses de ne-

teja, per realitzar tasques que el personal laboral de l'hotel du a terme amb unes condicions més favorables. Per altra banda, la comissió de seguretat i higiene de la Policia
Local de Manacor també ha denunciat manca
d'organització deficiències en el quarter.
Deficiències

A. Sansó.-El delegat d'UGT a
Manacor, Guillem Vadell, ha denunciat l'aparició d'irregularitats en la
contractació de personal duita a
terme per més de 15 hotels de la
comarca de Manacor. Segons GuiIlem Vadell, alguns hotels contracten a empreses de neteja per a que
el seu personal realitzin les tasques
de neteja i revisió de les habitacions. Per a Vadell això suposa una
greu discriminació, donat que les
dones contractades per l'empresa
de neteja cobren prop de 20.000
pessetes menys que les que estan
en nómina de l'hotel, per fer la mateixa feina. A més, les empleades
de l'empresa de neteja no tenen,
tampoc, altres compensacions, com
poden esser ara els menjars i plusos per conveni. Segons Vadell
aquesta práctica está entrant de
cada vegada més als hotels de la
comarca de Manacor, destacant les
zones de Cales de Mallorca i Cala
d'Or. Per al delegat d'UGT «els em-

tgütáte's.

Guillem Vadell, delegat d'UGT.

presaris hi surten guanyant, en perjudici de l'obrer, així com de la qualitat del servei». Vadell destaca,
també, el fet de l'alarmant augment
que s'està donant ara en la precarietat de la situació del treballador,
que de cada vegada perd més la
possibilitat de quedar en plantilla i
veu més tropitiats els seus drets laborals.

La delegació d'UGT s'ha fet
ressò, també, de les deficiències en
la seguretat i la higiene detectades
en el quarter de la Policia Local de
Manacor. Els policies que componen comissió de seguretat i higiene
han denunciat una manca d'organització i d'una normativa pel funcionament del depósit de detinguts,
així com no disposar de guants
apropiats per escorcollar-los.
També s'apunta la manca d'higiene
en els serveis i l'estáncia dels detinguts. Tampoc es consideren apropiats els vestuaris ni el mobiliari.
També es denuncia una manca de
control en les entrades de persones
en el quarter i la manca de seguretat pel fácil accés que hi ha a l'edifici per tota casta de gent. L'organització de l'entrega del vestuari és
una altra de les mancances denunciades pels policies de la comissió
de seguretat i higiene del quarter de

Manacor.

L'acusació particular demana dos anys de pressó per Jaume Llull

Els veïns de l'abocador de Son Sureda
Pobre demanen 68 milions d'indemnització
Han passat aproximadament tres any i mig, des
de que un grup de veïns, propietaris de finques
colindants amb l'abocador de fems de Son Sureda
pobre començaren aquesta "batalla legal" amb la
finalitat d'aconseguir la paralització del femer. Era
l'any 1989, quan era Batle de Manacor, el socialista,

Jaume Llull, quan es va decidir acabar amb acabar
els vertits a l'abocador de s'ermita i obrir la cantera
de Son Sureda Pobre. En aquests moments, després de que el fiscal qualificás el cas de presumpte
delicte ecològic, es demanen 68 milions d'imdemnització pels quinze veïns afectats.

El Cas de l'Abocador de Son
Sureda Pobre, segueix endavant.
L'advocat que dur l'acusació partucalr reclama una indemnització de
68 milions de pessetes pels quinze
veïns presumptament afectats per
la contamició de les aigües subterránies. Per altra banda, Biel Garcies, sol.licita una multa de sis
milions i dos anys de pressó per
l'ex-batle, Jaume Llull, així com
també, altres dos anys de pressó i
multa de sis milions pel Gerent i
representant d'Aseo Urbano S.A,
José Martín de la Higuera. Com és
natural, el pagament de l'indemnització correspondría, en cas de que
es complís la condena, a l'Ajuntament de Manacor i a Aseo Urbano
SA. com a responsables civils.

L'Ajuntament i Aseo
Urbano SA. haurien de
pagar la indemnització
com a responsables
civils, segons l'acusació
particular
Segons Garcias, Juame Llull no
va fer cas de les denúncies formulades pels veïns i va permetre que
es possás en funcionament, sense
tenir en compte el perill de contaminació de les aigües, produídes
mitjançant les filtracions dels residuus. L'advocat afirma que l'aboco cador no comptava amb els infor
mes favorables de la comissió del
13 Medi Ambent i tampoc amb l'autoE
'Iza= adminsitrativa de la Direcció General d'Indústria.
-

•

•

Falta fixar la dada per la vista oral del cas de l'abocador de Son Sureda Pobre

El fiscal acusa únicament a
Aseo Urbano
Per la seva part, el fiscal proposa com únic responsable del delicte a l'empresa concessionària del
servei, Aseo Urbano SA. Demana
pel responsable de l'empresa un
total de vuit mesos de pressó i una
multa de sis milions de pessetes,
així com que es facin càrrec de les
costes de les obres per reposar les
condicions mediambientals que
existien abans de que Son Sureda
Pobre es convertís en abocador.
Juame Llull, será defensat per
l'advocat Miguel Oliver i la defensa
d'Aseo Urbano SA. correrá a
càrrec del letrat, Rafel Parera. El
jutjat de Lo Penal, número 6 de
Palma será l'encarregat de dictar la
sentència sobre aquest presumpte

delicte ecològic. Sols manca el
possar la data de la celebració de
la vista oral.
M. Magdalena Ferrer

Les opinions de l'ex-batle

Jaume Llull: "El principal responsable
d'aquest asumpte és la Comunitat Autónoma"
Juame Llull, actual regidor
socialista i Batle de Manacor en
els moments en que es va acordar el contracte amb l'empresa
Aseo Urbano SA. pel qual s'utilitzaria l'abocador de Son Sureda
Pobre, és un dels encausats, per
l'advocat particular com a presumpte responsable d'un delicte
ecològic a l'antiga cantera.
Aquestes són les seves paraules
sobre l'asumpte.

- Jaume, segueix endavant el
judici per presumpte del delicte
ecològic, en aquests moments
s'ha fet públic el que demana
l'advocat particular?

Si, veig que demana el que
mateix que s'havia dit de tot d'una.
Tenc una cosa ben clara, que ja he
dit en altres ocasions, aquest tema
era un acord plenari, és a dir, que
malgrat jo particularment hagués
votat en contra, ara seria igualment
responsable.
- Et sent Jaume Llull responsable?

Crec que el primer i màxim responsable és la Comunitat Autónoma, perquè fa més de 10 anys que
prepara un informe sobre els residuus sòlids a les Balears, i han
passat els anys, sense que hagi fet
res. Ara estan transferint les competències als Consells Insulars.
- Podries recordar com va
començar el problema del fems a
Manacor?

Ens va acabar el contracte

municipal de l'abocador de s'ermita, del qual després de varis incendis, el representant d'Icona es va
posar en contacte amb nosaltres
per advertir-nos que no es podia
utilitzar per més temps. Poc després es va presentar l'oferta d'un
abocador particular, i es va aprovar
en un plenari l'acord. Pensa que el
sistema és el d'un abocador controlat, que s'empra no sols a
Espanya sinó també a l'extranger.

No és un femer anormal sinó primari.
Cree que sóm les víctimes de la
indecissió de la CA, perquè un
tema tan important com l'eliminació
dels residuus no s'ha duit endavant. Per la meya part me sap greu
pels veïns però pens que havien
de denunciar a la CA i no a l'Ajuntament, perquè aquesta ha de
legislar i ordenar als ajuntaments.
,

M. Ferrer

SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Capitán Cortés, 1
Tel. 55 54 67
07500 MANACOR

LA ORGANIZACIÓN Y
LA EFICACIA DE UNA
EMPRESA DE SERVICIOS
-Critalizado de terrazo, mármol, baldosas hidráulicas
-Limpiamos grandes superficies mecánicamente.
-Mantenemos habitaciones de hotel y salidas.
-Lavamos moquetas y tapicerías con generador de espuma y máquina de inyección extracción, en su propio domicilio.
-Decapamos y tratamos las baldosas de barro y las piedras naturales.
Pulgrnapr, 1 (Edificio Pui ma or) - SANTA PONSA
C/ C apitan Corles, I y 3 - Telefono 55 54 67 - MANACOR U

L'empresa i la Conselleria qualifiquen d'excel.lent la qualitat de l'aigua

El Pou de Sa Torre abasteix a la població
de Manacor sense el permís de Sanitat
A. Sansó.-E1 polèmic pou de Sa
Torre, polèmic per la seva proximitat amb el cementen i municipal,
torna abastir a la població de Manacor sense tenir encara l'autorització
oficial de Sanitat. Si bé el director
general de Sanitat, Ginés Martínez,
ha qualificat d'excel.let la qualitat de
l'aigua que s'extreu del Pou de Sa
Torre, la conselleria no ha donat
encara, pero, el permís definitiu per
a la seva explotació, degut a que
s'està pendent d'un informe que ha
de realitzar l'ajuntament de Manacor sobre les instal.lacions de les
aigües brutes d'una casa situada a
poca distancia del pou. Ginés Martí-

nez ha reconegut que, tot i l'excel.lent qualitat de l'aigua, legalment l'empresa Aguas Manacor no
pot abastir a la població amb el Pou
de Sa Torre fins comptar amb l'autorització oficial de la conselleria de
Sanitat. Martínez va comentar, al
respecte, que «el fet de que s'exploti sense la nostra autorització és
més responsabilitat de l'Ajuntament, perquè per la qualitat de l'aigua nosaltres ja estam tranquils».

Desconeixement
Pel que fa a l'Ajuntament, Josep
Huertas va declarar que desconei-

xia que el pou de Sa Torre tornas a
abastir a la xarxa pública. Dos
mesos abans, el delegat de Sanitat
havia ordenat la paralització del
subministre mentres l'empresa
Aguas Manacor no disposas de tots
els permisos obligatoris. Abans d'aquesta ordre remesa per escrit en
data de l'1 de juliol, Huertas havia
declarat primer a la premsa que l'aigua del Pou de Sa Torre havia millorat la qualitat de l'aigua potable
de Manacor, per després negar les
sayas propies declaracions davant
el ple de la corporació i manifestar
que, en realitat, el pou no abastia
encara a la població.

INSTITUT DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL «NA CAMEL.LA»
Malos de Matrícula (mes de setembre)
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA

MÒDULS II i III

3er E.S.O. - Dies 20 i 21
4rt E.S.O. - Dies I i 2

BATXILLERS - dia 14

M. 2 Insta!. Mantenidor Elèctric
M. 2 Estètica facial
M. 2 Aux. d'Administració i Gestió
M. 3 Administració d'Empreses

FORMACIÓ PROFESSIONAL 2n GRAU - dies 10 i 13

MATRÍCULA:

(No necessita preinscripció)
ADMINISTRATIU 2on i 3er
INFORMATICA 2on i 3er
AUTOMOCIÓ 3er

-Mòduls d'accés directe, dia 14
-Mòduls amb prova d'accés superada del juny 93 o
anterior, dia 15
-Mòduls amb prova d'accés superada del setembre 93,
dies 28 i 29

LAS RAZONES DE UN DIESEL

17
PRECIO:
AHORRO:
PRESTACIONES:
EQUIPAMIENTO:

Nuestra oferta en los diesel mejora en precio a los de gasolina incluyendo el mismo
equipamiento de serie y cilindrada superior.
El ahorro por gasto de combustible debido al menor consumo y a la diferencia de
precio favorable al diesel se traduce en un ahorro de hasta el

60%.

Similares a los gasolina en la versión diesel, y superiores en los Turbo-Diesel.
Climatizador automático de temperatura, dirección asistida, retrovisores eléctricos,

check-control, blocapuertas y alzacristales etc. Todo ello de serie sin cargo adicional.

UNO

TIPO

TEMPRA

DIESEL 1.7 P.V.P.: 1.200.000 PTS.
TURBO-D P.V.P.: 1.425.000 PTS.

DIESEL P.V.P.: 1.525.000 PTS.
TURBO-D P.V.P.: 1.875.000 PTS.

DIESEL 2.0 P.V.P.: 1.650.000 PTS.
TURBO-D P.V.P.: 1.850.000 PTS.

Incluye: Coche, portes, I.V.A., tasa de matriculación y promoción.

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

Autoventa

Manacor, sA

a

CONCESIONARIO

POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR

ventas

84 34 00
Recambios y taller 84 37 61

Crisi económica (i III)
Les expectatives de futur
A través dels dos treballs anteriors hem intentat A la segona entrega véiem les conseqüències més
parlar de les causes de la crisi económica actual, paleses de la crisi. Ara pretenim veure les possibles
analitzant les causes estructurals i les conjunturals. sortides. Que sembla hi són.

Ja tenim, de manera aproximada un diagnòstic de la crisi económica mundial i la nacional i els
sus efectes sobre l'economia
balear i sobre la d'aquesta zona en
particular; no basta aturar-nos a les
causes sinó que hem de donar una
passa més i veure quines són les
solucions més factibles.
Si algú pensa que aquesta tercera part és la més difícil de les
tres entregues, té tota la raó. John
Kenett Galbrait -un famós economista de l'actualitat- deia fa uns
anys, perodiant Sócrates, que hi ha
dos tipus d'experts en economia:
els que no saben res i els que se
n'adonen que no saben res. Particularment ens enorgullim d'estar
dins les files d'aquests segons.

Es veuen alguns
símptomes d'haver
tocat fons

¿Qué hem de fer per sortir de la
crisi? Per sortir de la crisi mundial,
poca cosa més podem fer que
esperar qué passi. La pregunta del
milió -o que val més qué un milióés: ¿Qué podem fer per sortir de la
nostra crisi? ¿qué hem de fer per
corregir els defectes estructurals
de l'economia balear i afrontar amb
serenitat el futur?
No tenim -hem de ser francsrespostes màgiques, ni creim les
tengui ningú, però sí podem plantejar les claus per les quals es podria
regir la nostra activitat en el futur;
1.11. ens podem equivocar, per descomptat, però volem ser valents i
les donarem. Les possibles solu4.) cions, les expectatives de futur, els
F. hem dividit en 7 apartats. Les set

Hi ha perspectives excetlents per la campanya turística del 94.

claus. Són aquestes.
Primera.- El factor fonamental
en la deterioració de qualsevol economia és el que s'anomena "síndrome de complaença". Dit d'altra
manera: el que s'ha d'evitar és no
canviar res perquè "fins ara,
d'aquesta manera ens havia anat
bé". Les devaluacions de la pesseta augmenten la capacitat adquisitiva dels estrangers; l'inestabilitat de
l'Est, dels Balcans i del Mig Orient
ens han duit un any 93 turísticament bo i hi ha excel.lents perspectives per l'any 1994. Però hem de
pensar que aquestes circumstàncies no duraran eternament i no
oblidar un mal estructural del turisme balear: sobren moltes places
turístiques que van en contra dels
interessos d'un turisme de qualitat,
qué és la proposta del Govern

Balear.
Segons.- Ja ens podem oblidar
de desenvolupaments econòmics
com els dels anys 60 i successius;
això forma part del passat. Una
nova empenta desarrollista acabaria amb el nostre principal actiu:
l'entorn, el paisatge, el medi
ambient. Tota política de creixement ha de posar tota l'emfasi en
la qualitat més que en la quantitat.
Tercera.- Les consideracions
ecològiques han de ser el nostre
primer punt de referencia. no ens
podem enganyar: el motor de la
nostra economia seguirá essent el
turisme, un monocultiu que acapara el PIB de Balears. Tenir depuradores, pinars nets i sense cremar,
platges netes, espais naturals suficients i respecte a l'entorn és una

bona inversió de futur. hi ha qui
pensa que Balears o será ecológica o simplement, "no será".
Queda.- S'han d'assumir que
tot això exigeix sacrifici i la classe
política no és molt procliu a anunciar sacrificis; això no dóna vots.
Però la primera passa és acceptar
aquest esforç. Adequar-nos a les
noves circumstàncies requereix
esforç i d'entrada, de mentalització,
d'imatge: la millor inversió en promoció exterior és -segons el President Cañellas- la que es fa aquí,
amb un tracte servicial, sense servilisme, però acceptant que aquest
és el nostre pa de cada dia i que
val la pena cuidar-lo.
Cinquena.- La innovació. Segurament la persona que pensa en
muntar una fábrica de perles a
Manacor, fa poc menys de cent
anys, va ser catalogada de xif lada.
I ja s'han vists els resultats per a la
nostra ciutat d'aquella "beneïda"
locura. Caldrà, per tant, admetre
noves variants dins l'economia,
com podrien ser el reciclat de

paper i vidre. La rendabilitat adicional pot esser ecológica o medioambiental.
Sisena.- S'han d'aprofitar les
avantatges comparatives: per
començar, la nostra localització
geográfica -a dues hores de qualsevol indret europeu-, la qualitat de
vida, el paisatge divers, el clima i
una cosa que ara es comença a
veure la seva importancia: un terç
d'aquest territori está protegit com
área natural d'especial interés.

El primer que s'ha de
recuperar és la
confiança en el país

¿Quin será el client de Mallorca,
en el futur? Es previsible que les
vacacions dels europeus es diversifiquin més o que cada vegada
siguin més estacionals i es véngui

tan sols al mes d'agost. Per això és
bo tenir ofertes pels que volen
venir a altres èpoques de l'any amb
esports com el golf o els nàutics. I
potser seria bo fomentar la segona
residència, l'agroturisme i la multipropietat. Sens dubte la informació
será el factor clau dins les economies.
Setena.- La diversificació. Un
monocultiu -un sol sector important- no és ni bo ni dolent en sí
mateix. Fins ara ha estat bo el
turisme per a les Balears i no ha
estat bona, per exemple, la indústria pesada per a Astúries. El mal
d'un monocultiu és que quan
s'enfonsa no hi ha on aferrar-se.
Així les coses, és bo fomentar
les idees empresarials que diversifiquen l'economia sense allunyarse de la idea "global" del model
econòmic que volem.
La diversificació és necessària i
per això s'ha de mantenir el sector
agrícola encara que sia a un preu
raonable i sempre que vagi d'acord
11~

Després de les vacanges vine a ...

o
•t
II
Hi trobaràs motxiles,
bosses i els regals
més indicats per a petits i grans
'ACIL APARCAMENT

C/ Ses Parres, 36 Tel. 55 46 05 MANACOR

És precís que es mantengui un bon nivell d'inversió pública.

amb aquesta ideal "global". S'haurà
de forçar el debat dins el sector del
moble i s'hauran d'incentivar iniciatives raonables. S'haurà d'ajudar a
la construcció, si no pot fer més
places turístiques a qué faci vivendes a preus assequibles.

ció de l'oferta i plans de desenvolupament regional han de ser vitals
pel futur de la nostra economia.
Una autonomia "torta" per obtenir
les ajudes que ens corresponguin
per dret tant de l'administració central com europea també será vital.

Com es pot aconseguir tot això?

-L'adaptació s'ha de fer poc a
poc, no pot esser traumática. Situar
el nostre turisme a l'altura del segle
XXI no es pot fer depressa, sinó
cercant paulatinament les activitats
productives fonamentades en les
nostres avantatges comparatives:
la localització i el nivell de vida.

-És imprescindible allunyar la
cultura del "pelotazo", de l'especulació i la de cercar duros a quatre
pessetes.
-El paper de l'Administració
autonómica haurà de ser d'incentivar les iniciatives encaminades a
cumplir els objectius que hi ha proposat, facilitant la creació de marcs
adequats. L'aplicació de plans de
competitivitat en turisme, l'ordena-

Primers símptomes de frenada

És prest, encara, per dir que es
donen símptomes de recuperació

Pep Juaneda-venedor Rover
La crisi del sector de l'automóvil
está afectant, com podem veure estadísticament o en els mitjans informatius, a tota Europa i molt seriosament
a la nostra nació, ja que és un dels
pilars fonamentals de la indústria
nacional. Naturalment que aquesta
ens afecta a nosaltres i no solsament
en la venda de vehicles nous, també
en la dels usats, en el manteniment i
en les reparacions que molts no poden
pagar. Realment el sector de l'automóvil com molts altres, está en crisi. Les
gasolines no s'aturen de pujar, els
sous no poden, els impostos no baixen ni tampoc els interessos, les financeres no te deixen doblers, si no en
tens, i un Ilarg rosari de despropòsits
que avui per avui no té solució immediata.
Particularment vull manifestar que
la nostra marca, manten un nivell de
vendes dins els marges pre-establerts
amb un cert creixement, com succeeix
a tota Europa i es va afiançant i aconseguint un nivell de penetració important. Ara bé, també s'ha de reconèixer
que a part d'una certa millora dins el
mes d'Agost, la mancança de treball
es molt important i preocupant per l'atur que genera la crisi dins aquest sector. Com a botó de mostra, fins a 8 de
Juny havien baixat barrera a Espanya
al manco 75 empreses soncessionáries i altres 120 subsidiàries, el que
equival a un apérdua de més de 7.000
llocs de feina (font: Motor 16 n 503)
als que se lis sumará un nombrós contingent en properes dates segons feia
públic ahir a la nit TVE.
Antoni Perelló-Assessor fiscal
L'economia espanyola no és més
que una peça del trencaclosques de
l'economia mundial, per tant, la seva
reactivació passa per la recuperació
de la mateixa. La crisi al nostrepaís
pot haver tocat fons, però la recuperació encara tardará. Hem de tenir en
compte que la nostra malaltia es veu
agreujada per tota una séria d'elements que no afecten en la mateixa
mesura als altres països. Elements
com poden ser el gran déficit públic,
un teixit industrial obsolet, necessitat
d'una forta inversió per fer-lo productiu, la manca d'infraestructures, una
inflacció incontrolada a pesar del dubtós esforç de control monetarista realitzat pel Govern i sobretot un canvi de
mentalitat empresarial que cerqui
crear riquesa en lloc d'un enrequiment
fácil i a curt plaç basat en l'especulació. Segons el nostre punt de vista, un
dels motius que han empitjorat més la
nostra situació és que en aquests
darrers anys de bonança económica,
s'ha donat més importància a l'enriquiment fácil provinent de l'especulació
que no a la creació d'un autèntic teixit
industrial productiu i tecnològicament
ben preparat.

de la nostra economia; de moment,
sembla haver-se frenat la depressió i alguns problemes concrets
pareix que han tocat fons.
L'esplèndida campanya turística
de 1993, malgrat tot els mals auguris, s'ha de deixar notar ben aviat,
encara que les files de l'atur siguin
majors d'aquí a dos mesos que no
ara. Les perspectives pel 94 són
igualment bones, amb l'avantatge
de que s'estan negociant contractes amb increments sensibles de
preus, cosa que no succeïa des de
feia deu o dotze anys. El producte
turístic balear torna estar damunt
fulla a tota Europa.

retallant despeses corrents a marxes forçades per poder mantenir el
nivell d'inversions realitzat fins ara.
L'esforç de les distintes administracions será decissiu per tal de revitalitzar l'economia. Potser intervenint menys que fins ara, però mantenint a) les prestacions socials i b)
les dotacions d'infraestructura
necessaris per afrontar el futur amb
un mínim de garanties.
Conclussió
No és el mateix receptar que
prendre la medicina, ja es sap. Tot
el que hem anat dient al Ilarg
d'aquestes setmanes, tant pel que
fa al diagnòstic, com a les conse-

Tota política de
creixement haurà de
posar l'èmfasi en la
qualitat més que en la
quantitat

Hi ha símptomes clars de recuperació a l'economia alemanya,
que comença a dominar la situació
després de la crisi provocada per la
fusió de les dues Alemanyes. És
més: altres nacions del voltant
també s'estan desenvolupant a
marxes forçades i és molt possible
que dins dos o tres anys siguin
molts els turistes dels ex-paissos
de l'Est centre-europeus que vénguin a passar les vacances a les
nostres illes. En definitiva aquesta
terra ha optat clarament pel monocultiu turístic; mentres aquest vagi
endavant la nostra economia, amb
dificultats o sense, anirà endavant.
La baixada important dels tipus
d'interès bancaris referents tant als
béns d'equip, però sobretot als crèdits vivenda, és d'esperar que facin
reaccionar el mercat immobiliari
fins a un cert punt, el de la construcció, que ja mai tornará als anys
del gran "boom" de construccions
turístiques a la vorera de mar.
-Una de les Iliçons que s'han de
treure, necessàriament, de la crisi
que patim és que aquest país nostre no pot malgastar els seus
diners. I això és aplicable sobretot
a les administracions, que estan

qüències com a les claus de la
recuperació no deixen de ser unes
opinions que el lector podrá o no
compartir. Pensam que ja és hora
que comenci el debat profund del
que volem que siguin aquestes illes
al segle XXI. I ens agradaria,
segur, poder dir als nostres fills que
si bé és cert que la nostra generació va fer excessives concessions
de nivell de renda per deteriorament mediambiental, també va
saber donar el cop de timó al
moment oportú per adreçar una
economia que no té altra opció que
la de la qualitat, el bon servei i una
imatge més cuidada que l'actual.
Col.lectiu 7
Fotos: Arxiu

Y JOVENES
i t&
Todos los días

SABADOS Y DOMINGOS
TODO EL AÑO

• Clases teóricas
• Prácticas en pista
• Paseos y excursiones
• Salto de obstáculos

PLAZAS LIMITADAS

• Doma vaquera,
Clásica y española

Escuela de Equitación del

CENTRO ECUESTRE SON CRESPI
Reconocida por la FEDERACION HIPICA de BALEARES

PROFESOR TITULADO
Carretera Manacor - Porto Cristo, km. 6
Finca "Son Crespí Nou" Tel. 55 13 06
Club Equitació Manacor Tel. 82 14 00

Protagcmistes

Guillem Cabrer,
President de
l'Associació de
Veïnats Es Riuet de
S'Illot, que demà
dissabte, a les vuit
del vespre, veurà
inaugurat el seu local
social on, per altra
banda hi exposen 27
obres del Concurs de
Pintura.

Maria Duran,
advocada i Delegada
a Manacor del
Col.legi d'Advocats
de Balears, que
promou, per dijous
que ve, dia 16 de
setembre, una
conferència sobre "La
protecció del ciutadà
davant la divulgació
d'informacions no
certes", a càrrec de
Gonzalo Quintero,
catedràtic de Dret
Penal.

Miguel Riera
"Cristet", autor
d'una còpia de la
imatge de la Verge
de Lluc, que ha estat
entregada als pares
mallorquins que
dirigeixen una
parroquia a Santo
Domingo, on a partir
d'ara es venerará la
imatge de la verge
moreneta
mallorquina.

Toni Pasqual, tècnic
municipal d'esports,
que está acabant
d'organitzar l'esport
escolar del curs 9394 a Manacor amb
l'ajud de monitors
especialitzats en les
diferents modalitats.

MOLDEA TU FIGURA Y MULTIPLICA TU SALUD
Las 7 máquinas que te tonifican
~Ce

%AMA

Quiromasajes, relajación, drenaje linfático,
tratamientos corporales... etc.
- Masaje deportivo para ambos sexos
- Dirección: Maria An tonia, guiromasagista
diplomada por la academia Europea de
Naturopatia (Málaga)

PRECIOS ECONÓMICOS

INFORMACIóN: VIA MAJÓRICA, 28- TEL. 55 36 22 - MANACOR

Ben "encapsatada"
No sé si vos hi heu fitxat bé però la pobre bústia es
troba ben enmig de tot un munt de capses, contenidors
i brossa en general. Si, pot ser que es tracti d'un
moment determinat d'un dia determinat, però de totes
maneres es podrien evitar situacions com aquesta,
símplement amb una mica de sentit comú per part de
qui ha duit a tirar la brossa. Per una banda estaria bé
que hi hagués contenidors de reciclatge per tal que
totes aquestes capses de cartró hi anassen directament. Per altra banda, ja que el nostre ajuntament no
disposa de tan imprescindible servei, les podríem
almanco disposar dins els contenidors que es veuen a
la fotografia i no al terra com estan. Així, pot ser podríem tirar les caries a la bústia, i per qué no, millorar la
nostra imatge com a ciutat.

Foto: Toni Blau

LLEVANT

Tel 84 35 00
Plaça Ramon Llull, 21-A
MANACOR

AGENCIA DE VIATGES

PUENTE DEL PILAR - 93

GALICIA Del 09 al 12 de Octubre
PENSIÓN COMPLETA
44.900 pts.
ANDALUCIA Del 08 al 12 de Octubre
PENSIÓN COMPLETA
45.900 pts.

ANDORRA Del 08 al 12 de Octubre
MEDIA PENSIÓN

29.500 pts.

RUSIA Del 08 al 12 de Octubre
82.500 pts.
PENSIÓN COMPLETA
ESTAMBUL Del 08 al 12 de Octubre
49.900 pts.
POR

PRAGA Del 09 al 12 de Octubre

VALLE DE ARAN Y LOURDES Del 08 al 12 de Octubre

POR

36.950 pts.
PENSIÓN COMPLETA
MADRID Y ALREDEDORES Del 08 al 12 de Octubre
35.600 pts.
POR
CANTABRIA Y ALREDEDORES Del 08 al 12 de Octubre
41.900 pts.
PENSIÓN COMPLETA

PARIS Del 08 al 12 de Octubre
POR

53.900 pts.
71.500 pts.

LOURDES Del 08 al 12 de Octubre
POR

67.000 pts.

VIATGES LLEVANT SU AGENCIA DE CONFIANZA
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Després de quatre anys des de la torrentada que assolà la Comarca de Llevant

Les entrades del torrent de Manacor sense netejar
Manacor, un dels dotze punts amb risc d'inundacions segons el Pla d'Emergència del
Govern Balear
Dia 6 de setembre de
1989. Una dada histórica, no perquè es produís cap esdeveniment
crucial, sinó per una
torrentada que assolà
tot el Llevant Mallorquí.
Está en la ment de tots
els que ho visqueren,
sobretot entre els afectats, es recorda cada
any aquell 6 de setembre, amb un sentiment
de por difícil d'explicar.

z

Els principals torrents del terme
de Manacor, es poden entrendre
per les seves dues vessants,
d'Alcúdia i del litoral de Llevant. La
primera d'elles está constituida pel
torrent de Na Borges, amb una
sèrie de branques que s'unifiquen
en el torrent d'Es Capará. El litoral
de Llevant está format per un parell
de conques ben conegudes com
són: el torrent de Ca n'Amer _ que
desemboca a s'Illot- torrent de Ses
Talaioles - que desemboca a Porto
Cristo-, els barrancs de Cala
Anguila, Cala Mendia i s'Estany
d'En Mas, els torrents d'Es Domingos i el barranc de Cala Murada.

L'entrada del Torrent de Sa Cabana dins el case urbà está plena dherbes i romaguers

Recordant la torrentada

Son molts els que recorden,
com hem dit amb una mica de por,
la torrentada del setembre del 89.
Els litres d'aigua recollits a tots els
torrents i torrenteres forma una
gran riada. Aquestes són les xifres
que es varen obtenir, segons la
Direcció General d'Interior:
Manacor:
Estació de Ca s'Hereu:
132,5 I.
Torrent de Ca n'Amer:171 1.

Torrent de Ses Talaioles:
153.51.
Torrent de Na Borges: 200 1.
El més important després
d'haver passat la riada, és observar les millores a les obres d'infraestructura que s'han fet fins ara. En
quatre anys es poden fer moltes de
coses, per?) realment el que es
demana el ciutadà manacorí és,
qué han fet?. Aquesta és la qüestió
que s'ha de respondre.

situació actual del torrent. Pareix
que, de moment, no ha rebut cap
tipus de resposta. Per tal, 7Setmanari s'ha possat en contacte amb la
Direcció Provincial del Ministeri,
obtenint com a resposta que el responsable de l'àrea de torrents es
troba de vacances, i que per tant,
no es pot donar resposta al tema.

Mapa de la Conselleria de Governació, on apareix Manacor la Comarca com a
dos dels punts amb més risc d'inundacions

Estat del torrent de Sa Cabana al seu
pas per la Rambla del Rei en
Jaume. Sobren comentaris

Estat deis torrents a l'actualitat
Parlar de torrents és, pel que no
és un expert- una mica complicat.
Volum d'aigua, longitud, conques
significaran molt poc, després
d'una torrentada com la que feu
història.
Fent una simple volta per Manacor i la seva comarca es poden
observar les obres d'infraestructura
que s'han duit a terme per millorar
la conca dels torrents així com el
seu pas per carreteres i les seves

desembocadures.
Per una banda, els torrents que
desemboquen a la zona costanera
de Manacor, es poden veure les
millores, per exemple el riuet de
s'Illot, on desemboca el torrent de
n'Amer o els de Cala Murada i Cala
Domingos. En aquests llocs, s'ha
respectat el jaç del torrent i s'ha
alçat la carretera que hi passa pel
seu damunt. Així en cas d'una altra
ploguda forta, l'aigua passarà
sense cap tipus de problemes.
En canvi a Manacor, no és pot
dir el mateix. Així com es pot veure
a les fotografies, les entrades del
torrent dins el poble, estan plenes
de brutor. El més important,
Torrent de Sa Cabana, que entra
dins el poble paral.lel a la carretera de Manacor a Porto Cristo i
segueix per la zona d'es Canyar i
te la seva sortida por la carretera
de Palma -Manacor a l'altura de
l'Hiper Manacor.
Sobre la seva neteja, poca
cosa es pot dir. El responsable de
l'Ajuntament, Pere Llinàs de Serveis Generals, ha declarat a aquesta redacció que s'està fent feina
per netejar alguns trams, però que
aquesta tasca depèn del Ministeri
d'Obres Públiques al qual ha enviat
un grapat de cartes explicant la

Manacor. un deis punt negres
amb risc d'inundacions
La Conselleria de Governació
ha presentat el Pla d'Emergència
davant el risc d'inundacions. La
finalitat del mateix és a més
d'establir un dispositiu de previssió
i prevenció, el d'intervenció i restabliment dels serveis, en cas d'una
inundació. Fer que es produeixin
els menys perjudicis possibles
s'aconseguirà amb dues actuacions bàsiques, informació a la
població i coordinació eficaç dels
diferents agents que hi intervenen..
Així quederá constituit el Centre de
Coordinació Operativa (CECOP),
ubicat a la seu de la Conselleria de
Governació.
Pel que afecta a Manacor,
aquest pla destaca a la zona de
Manacor i de la seva Comarca com
un dels punts amb més risc de
torrentades - com es pot veure en
el mapa que es reprodueix-. En
total el pla marca dotze punts de
lilIa com els més perillosos, destacant la Comarca del Llevant com a
la més afectada en cas de fortes
pluges.

Els torrents de zona costera estan nets, mentre
que el de Manacor no
s'hi ha fet.
Aquest pla, que coincideix amb
Previment Mediterraneo 1993, que
divideix les prediccions metereológiques en quatre categories. O (
precipitacions O de produir-se
seran inferiors a 2I/m); categoría M
(pluges d'intensitat moderada, 2-5
1/m- de caire generalitzat - >60%- i
persistents >60% del temps de la
predicció); categoría L (són probablement precipitacions d'intensitat
forta - 15-301/m- o molt fortes - 3060 1/m2- de caire alat o local 1030% del territori. Categoría G (són
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probablement precipitacions fortes
-15-30 1/m- de caire generalitzat >60% del territori- i persistents duració >60% de la predicció-.

El Pla d'emergència
estará vigent de 1'1 de
Setembre al 30 de
Novembre
El període de vigència d'aquest
pla és de 11 de setembre al 30 de
novembre, malgrat que es pot prolongar segons les condicions metereológiques existents. Dins l'acció
conjunta es preveu l'actuació de
bombers, policia, ajuntaments i
altres mitjans auxiliars que serien
coordinats des del CECOP. També
es destaca com a molt important la
tasca de Protecció Civil, que coordinará i dirigirá tots els efectius de
les unitats d'emergència, així com
rebrà les informacions d'un ampli
dispositu d'informació per part de la
Unió de Radioaficionats Espanyols,
dels quals existeixen 16 punts a
Mallorca,i per tal,també a Manacor.

El pont de la carretera de Cales a Cala Murada per on passa el Torrent, una obra
ben feta

M. Magdalena Ferrer
Fotos: Antoni Blau

Le compramos su coche usado
SIN CAMBIO

Máxima valoración
Autoventa Manacor
Polígono Industrial - Tels: 84 34 00
84 37 61

Tenen por i volen una solució a la situació del Torrent de Manacor

Els veïnats del Torrent protesten
Dia sis de Setembre de fa quatre anys, Manacor i
altres pobles de Mallorca foren motiu d'una desagradable notícia: les fortes plujes havien provocat
torrentades i inundacions que varen causar importants pèrdues a comercos i particulars. Els veïnats
de la zona de l'Avinguda d'es Torrent es varen

Encara seis hi aixeca pell de
gallina quan recorden la darrera
torrentada i hi ha por als seus rostres davant la possibilitat de qué en
venguin d'altres abans qué les institucions públiques no posin una
solució eficaç al problema del
Torrent a Manacor.
Un comentari comú entre els
veïnats del carrer de la Pau de la
nostra ciutat i segurament entre
molts altres afectats de l'illa al Ilag
de la seva història, és el de la por o
més aviat el pànic que es té a possibles properes inundacions. Inclús
molts d'ells que vivien en plantes
baixes, fan habitables pisos que

veure profundament afectats per la torrentada de
Manacor.
Aquesta setmana, en vistes de qué 7 Setmanari
publica un reportatge sobre la situació actual dels
Torrents de la zona del Llevant mallorquí, vàrem
voler saber qué hi deien ells sobre l'assumpte.

estaven en males condicions i que
s'han arreglat per tal de poder viure
tranquils, sobretot quan arriben
aquestes dates en qué es fa més
evident la possibilitat de les fortes
plujes i conseqüents desbordaments de les aigües dels torrents.
"Si tornas venir l'aigua d'aquell any
seria molt pitjor" assenyalaven
alguns dels afectats perque,
segons expliquen "no només no
s'ha procurat una solució sinó que
s'han posat més obstacles".
Seguidament publicam una
carta al director que hem rebut
dels veïnats de la zona del Torrent
de Manacor.

Per a quant la solució del Torrent
de Manacor?
No sols no s'ha fet res per evitar
l'obstrucció de les aigües, sinó all
contrari, s'estan posant obstacles
nous cada dia En són un exemple: la
rampa situada on hi ha la parada del
bus urbà i la mateixa parada, no deixen passar l'aigua i ha d'anar a fer la
volta, el rètol de senyalització cap a
Palma que a més está mall posat, les
barones, les noves construccions de
l'Avinguda del Torrent i del correr Truyols.., Recordam que el Torrent és un
perill de mort i que s'està incorrent en
un delicte d'imprudència temerària i
de negligencia professional. Exigirem
responsabilitats si es tornen a repetir
les inundacions.
Martí Binimelis i els v&ants del
Torrent de Manacor

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
CURSOS 1993-94 DE LLENGUA CATALANA
I CULTURA DE LES BALEARS
La llengua d'un poble és la seva carta d'identitat cultural.
OFERTA:
* Cursos reglats de preparació dels certificats de llengua catalana de la Junta Avaluadora de Català de

Govern Autònom. (Decret 62/1989. BOCAIB núm. 76)
A.- de coneixements orals de català
IB.- de coneixements elementals (orals i escrits)
C.- de coneixements mitjans (orals i escrits)
ID.- de coneixements superiors (orals i escrits)
E.- de coneixements de llenguatge administratiu

* Aules de Cultura Popular (cursets monogràfics de cultura de les Balears del Centre Social de la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Autònom i del Patronat de l'Escola Muncipal.
* Balls tradicionals del país, amb estudi i práctica de les nostres danses, instruments, vestuari, festes,
etc. a quatre nivells.
* Els Cossiers de Manacor. Aprenentatge i práctica de les seves danses rituals.
MATRÍCULA: Del 15 al 24 de setembre. Tots els cursos són gratuïts. Només s'ha de pagar la taxa de matrícula en
formalitzar-la.
INFORMACIÓ: Dirigiu-vos a l'Ajuntament (Departament de Cultura, Ensenyament
Manacor, 7 de setembre de 1993
i Normalització Lingüística (C. Muntanen 12, Tel. 84 91 02)
La regidora delegada
Catalina Sureda 1 Fons
de dilluns a divendres i de 9 a 13 hores.

Aquest dissabte partiran a les 21,45 del vespre

Els marxaires a la XV Pujada a Lluc
Tot está ja organitzat. L'Associació d'Antics Alum-

xaires partiran des del pati del Col.legi de La Salle

nes de La Salle han preparat una any més la cone-

aproximadament sobre les deu menys quart del

guda Pujada a Lluc a peu. Aquest dissabte, els mar-

vespre.

L'organització espera enguany
superar els mil participants, entre la
gent que partirá des de Manacor i
els que aniran amb autocars des
d'Inca. Aquesta quinzena edició de
la Pujada certifica que s'ha consolidat una marxa, que any rera any,
reuneix a Manacor i gent d'altres
pobles de la Part Forana.
Possiblement hi participin més
de mil marxaires

Resulta mal de calcular el nombre de marxaires que prendran part
d'aquesta nova edició de la Pujada
a Lluc, però observant les xifres de
l'any passat, l'organització preveu

que sien més de mil els vianants
que participin per arribar a Lluc.
Aquest acte, compta amb el
suport de Hiper Manacor i la
col.laboració de Viatges Manacor
així com l'ajud dels Radioaficionats, que al llarg de tota la marxa
estaran pendents dels problemes
que puguin succeir i amb les seves
radios col.laboraran amb el bon
desemvolupament de la pujada.
Horaris i recorregut de la XV
Pujada a Lluc
Els més "valents"partiran des
del pati del Col.legi de La Salle
aproximadament a les 21,45h,

Aquest dissabte, dia 11, es celebra la XV edició de la Pujada a Lluc a peu

mentre els que ho facin amb autocar sortiran a les 3 de la matina,
des de la Pina del Mercat. Els
billets es podran adquirir a Viatges
Manacor, amb la particularitat que
se regalará a tots els vianants que
hi vagin una camiseta commemorativa de la jornada. Per altra
banda, una vegada a Lluc, els que
vulguin tornar prest, es posaran
autocars des de les nou del matí
que partiran a mesura que s'omplin
cap a Manacor.

Excursión de la 3a Edad
La Asociación de la Tercera Edad y Comarca
invita a todos sus asociados, que el próximo día 8
de octubre se celebrará una excursión patrocinada
por "La Caixa" al precio de 1.300 pesetas, se visitará el edifico de "La Caixa" el Gran Hotel y el Museo
del Castillo de San Carlos, con comidas en Porreras.
Ya quedan muy pocas plazas.

Pel que respecta a la Pujada,
cal resaltar que hi haurà un sèrie
de punts d'avituallament, que estaran situats a Son Burdils i els altres
a les mateixes costes de Lluc.
També estaran present el servei
d'ambulància. Com en anys anteriors no s'espera cap problema, tot
al contrari, que la gent disfruti i s'ho
passi be a aquesta XV Pujada a
Lluc a peu.
M. Magdalena Ferrer

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIENCIA

AJUNTAMENT DE MANACOR

DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS
PROGRAMES EDUCATIUS

EL, PROGRAMA D'EDUCACIÓ ID'AnsuurS
PER AL, CURS 93-94,

T' OFEREIX

Ir

- ANGLÈS

- LITERATURA CASTELLANA

ILILIL

- ALEMANY {

-COS HUMÀ

- FRANCÉS

- REPUJAT D'ESTANY

- CATALÀ

- PINTURA DE ROBA

ILILIL

- CATALÀ CASTELLANO PARLANTS

-TALL I CONFECCIÓ

- INFORMATICA {

- DECORACIÓ CERÁMICA

Inicial

F'erfeccionarnent

- COMPTABILITAT

-FANG

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA

- FOTOGRAFIA

11X

La matrícula per a Dates les activitats que es duran a terme al llarg del curs 93-94,

romandrà cdyerta: Del 15 al 30 de Setembre de les 17 a 21 hm-es, al mateix Centre
C/1\Tott, 39. Arlarmecm Tel. 55 51 12

ES NECESSITA: una fotografia tamany carnet i una fotocòpia del DNI (només pels que es matriculen per P vegada

Organitzada per la Delegació del CoLlegi d'Advocats de Manacor

Conferència de Quintero sobre "protecció del
ciutadà a divulgació d'informacions no certes"
La Delegació del Col.legi
d'Advocats de Manacor ha
començat una iniciativa, sens
dubte, molt important no sols per
les persones que exerceixen
d'advocats, sinó també per les persones no enteses. La seva finalitat
és aconseguir que l'advocacia arribi als ciutadans, no només com a
professió que defense els interesos
partuclars, sinó com institució que
preten contribuir a fer efectiu i real
l'Estat Social Democràtic i de Dret.
Cicle de conferències sobre gestions jurídiques d'actualitat

Aquestes converses comencen
amb l'interés que no només arribin
a juristes sinó també al poble en
general; el ciutadà podrá comprendre qüestions jurídiques que siguin
d'actualitat i d'interès. Aquestes es

duran a terme al local social del
Molí d'en Sopa.

El proper dijous, dia 16
al Molí d'en Sopa a partir
de les 20.30h, conferència de Gonzalo Quintero

Gonzalo Quintero Olivares, primer conferenciant

Gonzalo Quintero, Catedràtic de
Dret Penal des de 1981, será el primer conferenciant d'aquest cicle.
La seva conferència, que es celebrará el proper dia 16 de setembre
a partir de les vuit i mitja, versará
sobre "La protecció del ciutadà
davant la divulgació d'informacions

no certes", sobre el caire civil i
penal de la difamació divulgada
mitjançant els mitjans de comunicació.
Quintero, fou vocal del Consell
General del Poder Judicial, així
com també Director General del
Servei Jurídic de l'Estat y Conseller
de l'Estat. Co-redactor del Projecte
de Llei del Códic Penal a 1983, de
la Reforma Parcial i Urgent del
Códic Penal de 25 de juny de
1983, de la Lleu d'Actualització del
Códic Penal de 1988 y del Projecte
del Códic Penal de 1992. Per altra
banda, també ha publicat diverses
obres y moltes monografies articles
sobre distints aspectes del Dret
Penal i ha impartit conferencies a
divereses universitats sud-americanes.
M. Ferrer

AJUNTAMENT DE MANACOR
COMUNICAT OFICIAL
Donada la suspensió temporal del servei municipal de Recaptació,
coincident amb el període de cobrament en voluntària dels tributs
municipals per a l'exercici de 1993, i per tal de poder garantir el
compliment de les obligacions fiscals als ciutadans afectats en els terminis
establerts per la llei, es posa en coneixement general que s'iniciarà un nou
període de cobrament en voluntària del que es donará l'oportuna difusió.
Manacor, 31 d'agost de 1993
EL BATLE
Signat: Gabriel Bosch Vallespir

COMENÇAMENT ACTIVITATS HIVERN 93-94
Relació d'activitats programades

ADULTS:

INFANTS:

NATACIÓ (de 16 a 100 anys )
NATACIÓ (de O a 15 anys)
GIMNÁSTICA ESPORTIVA FEM. I MASC. DANSA
GIMNÁSTICA MANTENIMENT
GIMNÁSTICA RÍTMICA FEM.
CONDICIONAMENT FISIC MASCULÍ
DANSA
AEROBIC
PSICOMOTRICITAT
lOGA
FISIOCULTURISME
FITNNES
SQUASH
NOVES INSTRLARCIONS

SQUASHBOL
PAVELLÓ
GIMNÁSTICA

GIMNÀS MANACOR--SQUASHBOL
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Club SQUASHBOL MANACOR
C/ BALERIA, 14
TELS.: 84 32 50 - 84 38 27

Sucesos
Detenidos dos jóvenes en Porto Cristo

Más control de vendedores ambulantes en
la costa de San Lorenzo
comprobaciones en su documentación.
Asímismo se procedió a la intervención en depósito de objetos de
bisutería destinados a la venda ilegal por carencia de licencia municipal.
Los 38 denunciados de la
semana pasada se añaden a otros
24 ya detectados durante los
meses de verano por parte del
servicio de la Policía Local de San
Lorenzo.

Redacción.-La Policía Local de
San Lorenzo ha aumentado la vigilancia en todo el núcleo costero
ante la proliferación de las ventas
ambulantes en la zona costera de
San Lorenzo. El aumento de la
dotación policial que controla
dichas actividades ha dado como
resultado, según fuentes policiales,
la tramitación de denuncias a 38
personas, la mayoría de ellas de
orígen senegalés. Todos los
denunciados han sido objeto de

Dos detenidos en
Porto Cristo
El pasado viernes día tres de
Septiembre agentes de la Policía
Local de Manacor detuvieron a 2
jóvenes, uno de ellos menor de
edad, cuando eran sobre las tres de
la madrugada.
Según informes policiales, los
dos indivíduos que responden a las
iniciales de G. D. B. i M. F. M. fueron detenidos como autores de
daños materiales (espejos retrovisores, puertas, etc ) en cinco vehículos diferentes que estaban aparcados en la localidad citada. Según
parece los daños se han valorado
en unas 100.000 pesetas.

Detenido
tenencia de
drogas

por

La Policía Local de Manacor
detuvo en la madrugada del pasado
sábado día 4 de Septiembre a un
individuo por tenencia de drogas.
El detenido responde a las iniciales de B. V. A.. Es de Cala Ratjada y tiene 22 años.
Según fuentes policiales, al
joven le fueron substraidas 5 papelinas de cocaina, 1 de heroina y una
barra de hachís.

BREVES
Presunto autor de robo
El pasado día 5 pasó a disposición del juzgado el individuo que
responde a las iniciales de O.R.0
como presunto autor de utilización
ilegítima de un vehículo ciclomotor.

Recogida en el barrio
d'Es Serralt
Según fuentes de la Policía
Local de Manacor el pasado sábado día 4 de Septiembre sobre las
11 de la mañana, fue recogida en
el barrio d'Es Serralt, una chica de
33 años de Felanitx, que responde
a las iniciales de C.L.C.
Al parecer y según sus própias
declaraciones, la chica había comprado una papelina que estaba en
mal estado, con lo cual al tomarse
la droga le produjo malestar, quedando caída en la calle.
La Policía la trasladó a urgencias donde fue atendida por el
médico presente.

LLIBERIA BEARN INFORMA
0 M 1E

ç

ANTONI MAURA
3 anys - escalonadament
4 anys - dia 13
5 anys - dia 14
Podeu trobar els llibres a BEARN
a partir de dia 9 de setembre

MENTIE)ECI_J12.

ES CANYAR

De 1r. a 4t día 13

De 5è a 8é dia 14

Aquest any l'Associació de Pares no ven els ¡libres, els
podeu comprar a LLIBRERIA BEARN a partir del dia 9

BEARN ÉS AL CARRER A. ROSSELLÓ, 7 (Sa Bassa)

PETRA MERA
Aquest setembre,
volem celebrar aquests 50 anys de trepitjar el carrer,
amb un 15% de descompte, a tots els nostres clients.

r
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Unes 400 persones s'ajuntaren en l'excursió a la Cala verge

Cala Petita:
una excursió contra la seva urbanització
Amics de Cala Petita, Coordinadora de Son
Nuviet i Coordinadora d'aigua de Llubí varen ser els
col.lectius organitzadors de l'excUrsió a Cala Petita
que va convocar a unes 400 persones. El fet que hi
partissipassen grups de diferents pobles va fer que

vengués gent de Petra, Vilafranca, Llubí, Campos...
a més de Manacorins, Portenys i demés veins.
L'excursió era una protesta. Una protesta davant la
possible urbanització de Cala Petita.

Cala Petita va quedar plena una vegada haguérem baixat tots a la platja

El dia va néixer gris i amenaçava tormenta. Les plujes del matí
del dissabte feien perillar l'anada a
Cala Petita prevista pel capvespre.
Segur que més d'un pensaven en
com es menjarien les coques que
en principi la gent havia fet per
berenar a la Cala. Però no hi va
haver cap problema. A l'hora convocada per sortir, el Passeig de la
Sirena de Porto Cristo es va omplir
de gent i de bicicletes, tots ben
disposats a iniciar la que seria una
agradable quasi "pelegrinació" a
Cala Petita. "La idea era que
aquest acte servís perquè l'Ajuntament trobás la manera legal per
evitar la urbanització i no
s'amagás darrera l'argument de
qué legalment estan obligats a

urbanitzar-la. I que es llevin del
cap la idea de qué a Manacor la
gent troba bé que les coses vagin
fins com ara" afirmava un dels
organitzadors de l'excursió.
Ciclistes, caminats, piragüistes i
navegants

Els ciclistes van ser els primers
en partir, juntament amb el conjunt
de piragüistes i el veler que feren
el camí -com es de suposar- per
dins la mar. Els que hi anàrem a
peu vàrem esser els darrers en
arribar per?) hi érem tots quan es
van treure les coques fetes per la
gent, els melons que dugueren els
Vilafranquers i les begudes per tal
de berenar plegats.

El cel era net i hermós. L'olor a
mata i a terra banyada feia agradable la caminada i encara més
l'ambient que es respirava i la conversa entre tanta gent que coindia
en el que era el motiu de l'excursió:
la protesta contra la possible urbanització de Cala Petita, una de les
poques cales verges que queden a
la zona de la nostra comarca.
Un cop arribats a la platja els
comentaris de la gent eren de
denúncia absoluta cap al que suposana per a l'hermosura de la zona
el fet que un dia es permeti la seva
urbanitzaació. Entre bocinada i
bocinada els més jovenets anaven
omplint els cartells que arribaren
blancs a Cala Petita i partiren plens
de dibuixos i lemes de protesta.

Una vegada al moll gaudírem d'uns
glops de vi mentre les cançons i els
crits de protesta evidenciaven la
forca i les ganes de deixar la Cala
tal i com és: "petita però aguda".
Segons declaracions dels membres dels Amics de Cala Petita "la
resposta ha estat molt bona i
demostra el que la gent pensa que
Cala Petita no s'ha d'urbanitzar".

Propera convocatòria: dissabte 25

Degut a la resposta de l'Ajuntament de Manacor que no permetia
als col.lectius ecologistes la celebració d'una festa al Passeig de la
Sirena-de Porto Cristo el passat dia
6 d'Agost, els citats col.lectius
Els ciclistes arribaren fins a la platja
informen que el que s'havia de fer
a
Llubí
el
proper
disfarà
al Port es
sabte dia 25 de Setembre. Propra- passar a Llubí, per si hi voleu denúncies ecologistes.
assistir i sumar-vos així a les
ment us informarem del que pot
Texte i fotos: M. Bel Pocoví

Els veïnats de s'Espinagar varen fer la petició a l'Ajuntament

Un camp de futbet al Puig d'Alenar
A petició de l'Associació de
Veïnats de S'Espinagar, l'Escola
des Puig d'Alenar té ara un
camp de futbet. Es tracta d'una
explanada feta just davant l'edifici de l'escola i de la qual s'en
beneficiaran sobretot, els veïnats de la zona.

Ara fa uns 11 anys, durant el
govern municipal de la CDI, essent
delegat de Cultura en Sebastià
Riera, es va dur a terme la restauració de l'Escola, es va fer la
instal.lació d'aigua de Calas de
Mallorca i es varen sembrar una
cinquentena de pins a l'explanada,
que avui s'ha convertit en camp de
futbet. Ja en aquell temps els veïnats de S'Espinagar havien demanat que es fes el camp per tal de
tenir una zona propera on poder
• jugar. L'Ajuntament Ilavors va con.
siderar, segons declaracions de
l'ex-delegat de Cultura Sebastià
Id Riera, que "aqueli no era un lloc
r.r)• per jugar a futbet, sinó que era per
N.
fer acampades" i que aquest era un

Els vernats de S'Espinagar ja havien demanat el camp abans

punt important per assegurar la
conservació de l'Escola des Puig
d'Alenar. Així mateix, "la gent d'aquella zona podia anar a altres
Ilocs propers a jugar a futbet, com
a Són Macià o a Cala Murada". Va
ser per tant amb la intenció d'evitar
la construcció del camp que es van
sembrar tots aquells arbres. Uns
arbres que un dia van aparèixer
tallats a mitja soca i "sense mirar

prim".
Avui no hi ha arbres a l'explanada de davant l'escola.
L'actual Ajuntament ha considerat que si que es podia jugar a futbet a la zona. Ha concedit el permís i realitzat les pertinents operacions per tal de qué els veïnats de
s'Espinagar tenguin un camp per
jugar a futbet.
M. Bel Pocoví

El veler fa 18 metres d'eslora i hi poden anar 10 persones

Charter QUINTANA
"Ara arriba un barco..."
T'acarona aire salat mentre et gronxa la mar blava.
T'acompanya l'illa. Pots parlar amb els estels de la
nit més obscura i esguardar la dança dels amics
dofins mentre avança el viatge.
Parlarem del veler Quintana, propietat del seu
patró, en Mateu Febrer i de na Maria Antònia Gomi-

la. El Quintana roman al moll de Porto Cristo esperant l'arribada dels passatgers que el llaguen. Viatjar amb el Quintana és una altra manera de fer
vacances, de conèixer les nostres illes o de viure
una aventura apassionant a partir del respecte a la
mar i de la seguretat que promet la seva tripulació.
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El Quintana va ser ideat per un militar de la marina real anglesa . Pel seu disseny, és un veler molt pràctic i bo de manejar.

Era el mes de febrer del 1992
quan en Mateu va comprar la que
era la ilusió de la seva vida: un
veler, el veler Quintana que ara,
després d'haver estat restaurat i
redistribuYt el seu interior, roman
aparcat al moll de Porto Cristo,
davant Sa Llotja.
La història del veler no és
manca d'interés. Al 1969 un militar
enginyer, membre de la marina real
anglesa va idear i dissenyar els
plànols de tres mides diferents del
que després seria el veler
Quintana. Es per això que els tres
vaixells de 12, 18 i 20 metres varen
resultar molt pràctics i bons de
manejar pel disseny que tenen.
Al 1975 el Quintana va passar
a les mans d'un senyor anglés, fins
que al 1992 en Mateu i na Maria
Antònia el van comprar.

L'interior del Quintana va ser
redistribuit

En Mateu i el seu pare van
posar a punt el veler abans que
aquest començás a fer viatges. El
seu interior va ser restaurat i redistribuit de manera que avui presenta
un aspecte elegant i totes les
comoditats per a les 10 persones
que hi caben per dormir, apart de
la tripulació. El Quintana té 18
metres d'eslora, 430 metres de
mànega, 2 metres de puntal i capacitat per 800 litres d'aigua.
Anar de viatge amb un veler es
converteix en tota una hermosa i
interessant aventura. " Normalment, afirma en Mateu, la gent que
ha contractat el veler du el menjar
que vol segons els dies i els gustos
de cada un". El barco té una cuina

amb nevera i tots els estris necessaris per tal qué es puguin fer menjars de tot tipus, una sala gran
forrada de fusta amb menjador
convertible a dormitori per a 4 persones, 2 habitacions i 2 banys amb
dutxa.
El client s'encarrega símplement de passar-s'ho bé ja que és la
tripulació del Quintana s'ocuupa
d'arribar al destí que prèviament
s'ha escollit.
Els destins més habituals

Menorca , Cabrera i la volta a
Mallorca són els destins més escolits per la gent. "El problema principal sol ser la falta de temps -afirma
en Mateu- per qué trobar 10 persones per partir 15 dies és molt
difícil. Per això els viatges solen

ser curts". De totes maneres "a les
sortides més llargs venen més
mallorquins pare) també s'apunten
estrangers, sobretot als viatges
diaris a Cala Varques". El Charter
Quintana viatge cada dia, matí i
capvespre, fins a Cala Varques,
una volta que encara que sigui
curta et permet tastar el sentit d'anar a vela, en silenci voretjant les
nostres costes. "Es una altra manera de viatjar i de veure Mallorca".

"El Quintana va cada dia
a Cala Varques, matí i
capvespre"
En Mateu, Patró de Cabotatje
des del 87, ens explica quins són
els trajectes més corrents que sol
fer la gent amb el Quintana. Per
exemple, "la volta a Menorca es
pot fer en tres dies. El primer dia a
Ciutadella. Després vas cap a Maó
i te vas aturant per cales al llarg del
trajecte com Cala Algaiarenys, Fornells... i dormim a Maó. El tercer
dia anam de Maó a Cala Coves o a
Cala En Bosch i tornam de cap a
Porto Cristo. Sempre solem dormir
a ports, tot i qué feim el que ens
demana la gent".
La volta a Mallorca també ha
de ser molt hermosa. "El primer dia
solem dormir a Pollença. El segon
dia ens banyam al Colomé i Sa
Calobra, després dinam i dormim a
Sóller. El tercer dia anam de cap a
Andratx, costa de Deià, Banyalbufar, Cala Valldemossa i Sa Dragonera. Dormim a Andratx. El Quart
dia anam directe a Cabrera i dormim allá i ja tornam de cap a Porto
Cristo. Aquest sol ser un viatge que
dura cinc dies i quatre nits. Però
sempre és relatiu, segons el que
demana el client. La part de la Tramuntana per exemple, és veu totalment verge, primitiva i te n'adones
de l'hermosura de l'illa".
Un altre dels destins sol.licitats
és el Parc Nacional de Cabrera
que "es sol fer en dos dies. Anam
a Cabrera, feim un tros de volta,
dormim i després feim l'altra tros de
volta per a l'endemá tornar de cap
a port".
El plaer de viatjar a vela

Anar per la mar a trenc d'auba o
quan s'acosta el crepuscle sense
sentir més que el xoc de l'onada
contra la carcassa del vaixell, el
parlar de les gavines, el vent a les
veles dels dos pals del veler...
mentre observes l'horitzó i escalfa
el sol a la pell. Res més. Res més
no destorba la pau de viatjar a vela
en el Quintana i el plaer és indescriptible tant quan hi ha quietud i la
mar és tranquila, com quan la mar
és brava i les ones peguen a la
nau. "Normalment la gent que vé
no ha anat mai a vela.. Noltros
sempre la posam a no ser que hi
hagi mal temps o que la gent frissi
d'arribar".

"A l'hivern passes més
gust de viatjar. Els dies
són clars i els preus més
baixos"
Ve temps de fred, però el Quintana continua els seus viatges. S'acaba la temporada alta que dura
els mesos de Juliol i Agost i

comencen les temporades mitjes
(Maig-Juny i Setembre-Octubre) i
baixes (de Novembre a Abril),
temps en qué "passes més gust de
navegar per que normalment fa
més fred però si fa sol els dies són
més clars i a més els preus són
més baixos". De totes maneres "els
viatges surten relativament assequibles parque els preus són per
dies i per tant com més gent ve,
més barat Ii surt al grup" assegura
en Mateu.
Viatjar amb el Charter Quintana
és fer quelcom diferent i experimentar sensacions hermoses.
L'esperit d'aventura es combina
amb el luxe de tenir totes les comoditats a bord. La seguretat i la confiança que transmet la tripulació del
Quintana és una garantia pel
client, qui té coneixement de tot el
que fa referencia al temps, situació
de la mar... Es relament tot un
plaer esguardar des del Quintana
la bellesa del nostra arxipèlag, un
privilegi que no se us pot escapar.
M. Bel Pocoví

INFORMACIÓ I RESERVES:

Charter Quintana C.B.
C/ Santa Maria, 13 - PORTO CRISTO (Balears)
Tels. 82 24 24 - 55 17 45

Calas de Mallorca

Mucha participación en los actos celebrados

Redacción. A la hora de escribir este comentario tan solo se llevan celebrados los primeros días
de fiestas patronales en Calas de
Mallorca. Una cosa llama, de entrada, la atención: la notable participación, tanto a nivel competitivo
como de público a cuantos actos
han venido celebrándose hasta
ahora. De forma especial hay que
destacar la gran afluencia de público de todo tipo el martes día 7, con
la gran paellada ya tradicional en
Calas. Pero también ha participación la gente en los campeonatos
de natación, -a pesar del mal tiempo del sábado 4-, el concurso de
dibujo, la gran marathon del pasado domingo y las elecciones de
mises que se han celebrado hasta
ahora.
Igualmente es destacable la
altísima participación infantil en los
concursos infantiles celebrados el
lunes, con unos trescientos niños entre residentes y turistas- celebrando a su manera las fiestas de
Calas.
-

Natación
r.

Los resultados del campeonato

de natación, celebrado en el Hotel
María Eugenia el pasado sábado 4,
son los siguientes:
Feminas de más de 14 años: 1.Carole Pernett 2.- Antònia Maria
Oliver 3.- Emma Goldsney.
Feminas de 10 a 13 años: 1.Audrey Anselmetto 2.- Merche
Medina 3.- Virtudes Aliaga.
Feminas hasta 9 años: 1.Laura Tugores 2.- Noelia Beteta
3.- Núria Sureda.
Varones hasta 9 años: 1.- Raphael Thellier 2.- Víctor Tugores 3.Pedro Servera.
Varones de 10 a 13 años: 1.Lee Goldsney 2. A. Luis Alonso 3.Iván Llull.
Varones de más de 14 años:
David Etienne 2.- Pierrick Robinot
3.- Mark Popovic.

Dibujo
Un total de 60 participantes
tomaron parte en el concurso de
dibujo infantil que se desarrolló el
domingo por la mañana en la Plaza
de Mallorca. Los primeros clasificados en cada una de las categorías
fueron los siguientes: Nicolás

Domínguez, Teresa Cebrián, Núria
Sureda, Isabel Otero, Ana M. Pulgarín, Sandra Domínguez, Adrián
López, Rafael Sierra y Verónica
Ruíz.
Todos cuantos estuvieron entre
los cuatro primeros de cada categoría obtuvieron un premio, pero
todos cuantos participaron recibieron algún pequeño obsequio.

Carrera Popular
Uno de los actos que más gente
congrega en las calles de Calas es,
tradicionalmente, la Carrera Popular. Este año no fue menos y un
total de 115 participantes tomaron
la salida: los mayores de 10 años
desde s'Hospitalet y los más
pequeños desde la Oficina de
Información. La calle de Manacor,
llena de público dio la entrada a los
ganadores de cada una de las
categorías, que fueron las siguientes:
Clasificación General Absoluta

1.- Toni Riera Llull
2.- Didier Dominique
3.- Toni Mesquida
4.- Llorenç Femenias
5.- Miguel Serra

1310"
1313"
1318"
1343"
13'53"

6.- Andrés Moreno

Infantil Féminas

1359"

Veterano Masculino

1. Llorenç Femenias, Angel
Sánchez, Jaume Mestre.
-

Juvenil Masculino

1.- Miguel Mesquida, Joaquín
Barceló, Llorenç Páramo.
Juvenil Femenino

1.- Esmeralda Ruiz, Alicia Hernández, Noelia Beteta.
Infantil Masculino

1.- Marc Goldney, Ferran lñigo
Tarrasa, Benjamín Hernández.
Residentes de Calas

1. Joaquín Duro, Guillem
Estrany, Jan Van Maercken.
-

1.- María Femenias, Virtudes
Aliaga, Marta Rubert.

Participante de menor edad:

Senior Masculino

Nicolás Domínguez (29 12 89).

1.- Toni Riera, Didier Dominique, Toni Mesquida.

Participante de mayor edad:

-

-

Sebastià Gomila (11 12 36).
-

Senior Femenino

Maria A. Crucera, Catalina
Riera, Margarita Adrover.

-

La orquesta alemana
Una de las gratas novedades
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de esta edición de fiestas patronales ha sido la participación, a lo
largo de esta semana de la orquesta alemana Musikverein Sichtigvor. En cada uno de los lugares
donde han actuado han dejado
constancia de su buen hacer y han
llenado de súblico, sobretodo alemán, todas sus actuaciones que
han sido seguidas con gran interés
y expectación. Una buena inversión de cara a la imagen que se llevan muchos visitantes alemanes, a
los que ha complacido sobremanera encontrarse con una banda
musical de mucha solera durante
sus vacaciones.
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Porto Cristo
J. Moratille

«Le plus beau métier des hommes est
d'unir les hommes» (Saint-Exupery)
Antoine de Saint-Exupery, el inefable autor del "Pequeño Príncipe", escribió una de estas frases que deberían
quedar grabadas en los frontispicios de
todos los Parlamentos o Ayuntamientos del mundo: "El oficio más hermoso
de los hombres es el de unir a los hombres".
Tampoco estaría mal que presidiese las salas de redacción de periódicos
y televisiones.
El caso es que, si miramos sin
pasión estos foros políticos o informativos, nos damos cuenta del permanente
afán de desunión que inspira debates
parlamentarios o comentarios de prensa.
En lo político, cada propuesta del
Gobierno es sistemáticamente rechazada por la oposición y viceversa. Y no
importa, para que se dé el caso, que el
Gobierno sea de derechas o de izquierdas. Sólo se consigue un consenso
para el aumento de remuneraciones de
"señorías" o "concejales".
En lo informativo, se explotan al
máximo situaciones de enfrentamiento
de discusiones y peleas (mejor si con
resultado de muerte...): el morbo del
público lector lo reclama, y se venderá
mejor el producto si presenta con detalles y en forma de "serial" un drama
pasional o un escándalo que implique
a alguien conocido.
Es evidente que estas noticias se
han de dar y se deben denunciar
actuaciones individuales que pueden
perjudicar a la colectividad. Pero no es
preciso enseñarse contra un culpable
que puede tener atenuantes que, claro,
no se sacan a relucir por miedo a edulcorar la noticia.
Y es precisamente lo que convendría: quitar protagonismo a lo feo, lo
sucio, lo escandaloso, lo inmoral -que
por desgracia existe entre nosotrospara darlo a lo hermoso, lo humanitario, lo solidario, lo generoso. A veces
(c) se asoman noticias así, que vuelven a
dar confianza en el hombre, pero, salvo
excepción, llevan titulares discretos y
E aparecen en las páginas pares (las que
no saltan a la vista al hojear la prensa),
porque gran parte del público las consi-
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dera ñoñas y poco estimulantes. De
estos estímulos a los que nos acostumbra "robóticamente" la televisión: terror,
violencia, engaño, "crimen perfecto",
etc...
Estas reflexiones, tal vez excesivas, vienen a colación porque aquí, en
Porto Cristo, se notan fuerzas soterradas empeñadas en desunir a los porteños entre sí y sobre todo con sus hermanos, hijos, padres o nietos que residen aquí en verano y se reintegran a
Manacor al reanudarse el período
escolar.
Me decía un buen amigo, hombre
de paz y que "sabe más por viejo que
por diablo", que había leído en la Prensa -no supo precisar cuál- que eso de
la deseada independencia se promovía
por "odio a los manacorenses". No sé
de donde sacó el articulista tal barbaridad, tal mentira destinada a echar aceite al fuego de la desunión, mientras
todos deberíamos estrechar lazos alrededor de una idea que no pretende
perjudicar a nadie concretamente si no
poner fin a una situación de injusticia y
postergación colectiva cuyo responsable es el Ayuntamiento de Manacor, sin
distinción del color político de su Comisión Gobierno.
Si el anterior Consistorio tuvo una
actitud más positiva que el actual para
con Porto Cristo, con realizaciones que
una economía más boyante que la presente le permitió hacer, tampoco se
avino a reinvertir aquí los recursos que
aquí se generan, llevando a través de
una Comisión con presupuesto una
política porteña y no una política manacorense en Porto Cristo, tal como siempre actuaron, con los resultados de
todos conocidos, los colonizadores de
todos los tiempos.
Si nació Porto Cristo como "Colonia
del Carmen", el sentido de la palabra
era bien distinto del de las colonias
americanas, africanas o asiáticas que
fueron uno de los ejes de la política
mundial desde el siglo XVI hasta después de la Segunda Guerra Mundial incluso si quedan reliquias a veces
dolorosas...
La "Colonia del Carmen" tenía

como finalidad reagrupar a pescadores
y campesinos dispersos en la zona
para que tuviesen escuela, médico e
iglesia; no se trataba de ningún modo
de proporcionar a los manacorenses
una zona de ocio, aunque sí, paralelamente, un puerto para sus exportaciones de vinos e importaciones de cereales. La oportunidad de adquirir, en
1888, por 400 pesetas pagaderas en
tres años parcelas edificables, atrajo a
muchos habitantes de Manacor que,
sin querer, desviaron la finalidad de la
empresa, y que hicieron que la "colonia", nacida dentro del término municipal, promovida por el Marqués del
Reguer con autorización del Gobierno
Provincial y visto bueno del Ayuntamiento, se convirtiera en "barrio de la
Ciudad de las Perlas".
Sin embargo, al crecer administrativamente (aduana, correos, teléfono,
parroquia, etc.) y al dedicarse al Turismo (cuevas, playa, puerto deportivo)
Porto Cristo necesitaba encontrar un
proyecto de futuro establecido a partir
de una política porteña, cosa que siempre le fue negada por el Ayuntamiento
de Manacor. Esta reivindicación, que
parece legítima, no va en contra de
ningún manacorense, bien al contrario:
cuanto mejor administrado el núcleo,
más agradable la estancia de los
manacorenses, propietarios o inquilinos. Y los que pretenden enfrentar a
porteños y manacorenses sacrifican a
la moda generalizada de la discordia.
Esperamos que muy pronto todos recibamos una información veraz sobre un
proceso que se puede iniciar ahora -si
sigue siendo la voluntad de los porteños- y concluir allá por el 97 o 98. ¡Qué
largo me lo fiais!

Del 11 al 18 de septiembre

S'Illot celebra sus Fiestas Turísticas
La Asociación de Vecinos "Es Riuet" y la Asociación Hotelera de S'Illot han organizado, un año
más, las fiestas turísticas de esta localidad costera.
Estas fiestas surgen con un objetivo muy claro,

Las Fiestas Turísticas de s'Illot
darán comienzo este sábado, día
11 de septiembre con la inauguración oficial del local social y abertura de la exposición del II Certamen
de pintura. A este acto seguirán
otros, tan diversos como espectáculos folklóricos, elección de mises
y los juegos turísticos. Dentro de
esta semana de fiestas, estos
serán los actos a realizar:
Sábado, día 11

- Inauguración oficial del local
social y apertura de la exposición
del II Certamen de pintura S'Illot
'93. A las 20.00h. Lectura del veredicto del jurado y entrega del premio en el local social. Avenida de
la mar. La exposición restará abierta desde las 6 a las 10 de la noche.

promocionar y desarrollar el turismo de la zona, así
como hacer partícipes a los turistas de estos días
de festejos.

Este sábado se inaugura
el local social de la Asociación de Vecinos del
Riuet

Días 13, 14, 15, 16, 17 y 18 a
las 16.00h. Juegos Turísticos S'Illot
'93. Concentración de equipos en
la playa de S'Illot.
M. Ferrer

Complejo

~ay« Moreia

Lunes, día 13
- Proyección de la película "Miró
la luz de Mallorca" en el Paseo
Neptuno. A las 20.30h.
Miércoles, día 15

- Espectáculo internacional, con
Conchita del Mar y su Ballet Clásico español. Nacional Folklore du
Senegal y Ralf Bertino, hipnosis.
Campeón mundial 1989 y 1991. En
la Avenida del Llop (enfrente
playa). A las 22.00h.
Viernes, día 17

- elección de Miss S'Illot '93,
con la actuación de Geminis Spectacle Revue y Samba Viva do Brasil. En el Paseo Neptuno. A las
22.00h.
Sábado, día 18
- Entrega de los premiso "Juegos Turísticos S'Illot '93" con la
actuación de Guateque, el espectáculo musical de los 60, y la
Orquesta Honey. En el Paseo Neptuno. A las 22.00.

BAR
LA CUEVA

sierg arten
Todas las noches baile
con música de los años
60, 70, 80 y 90

Somos profesionales
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RESTAURANTE - PIZZERIA

"PINOCHO"
Especialidades inglesas y alemanas

Pizzas hechas en casa

Paseo del Mar - Tel. 81 00 01 - 81 00 51 - S'ILLOT
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Un primer trimestre lleno de novedades

El Cine Goya inició la Temporada 93-94
Redacción.- El pasado viernes, día 3 de septiem- sido fuerte y presenta un primer trimestre espectabre dio comienzo la nueva temporada cinematográ- cular, como para no perdérselo. Y más, cuando el
'rica en el Cine Goya; la apuesta de la empresa ha local está climatizado

.EI avance de la programación,
susceptible de algún retoque de
última hora, es el siguiente: Atra-

el cine, sino que se limita a hacer
cine comercial como complemento
de otras actividades; con su gestión, de paso, encarece el precio
de las películas. Según Muntaner
el Teatre Municipal paga las cuotas
de exhibición muy por encima de
las del Goya; y apostilla: por esto
ya es clásico en la administración
al carecer de gastos de amortización y otros, todo va al presupuesto
municipal.

pados en el tiempo; Made in
América; la esperada película de
Walt Disney La Bella y la Bestia;
un Dia de furia por Michael Douglas; Super Mario Bros, Su distinguida señoría con Eddy
Murphy, Robocop 3, Rebeldes del
Swing, Hots Shots 2, El último
gran héroe, Daniel el travieso,
Las aventuras de Huckelberry
Finn, Tortugas Ninja 3, Los visitantes, Máximo riesgo, El fugitivo, Dave, El abogado del diablo y

¿Qué espera de la nueva temporada?

un largo etcétera de películas de
primera línea.
A efectos de no despistar al
espectador, el horario del Goya
será fijo; las películas se proyectarán (salvo excepciones por fiestas
o programación especial) de lunes
a jueves, laborables a las 21'30
horas; sábados, domingos y festivos a las 17'00, a las 19'15 y a las
21'30. Los martes, salvo que sea
festivo o tenga programación especial, no habrá proyección.
Los miércoles a las 21'30 habrá
Cine Club a partir del 29 de septiembre, mientras que los matinales se ofrecerán sábado y domingo
a las 11 horas.
-

Por lo que respecta a los precios, son los siguientes: Jueves
(día del espectador), 400 pesetas.
Resto de días, 500 pesetas. Matinales, 300 pesetas. Para el CineCZ1
Club, la entrada de una función
será de 400 pesetas; un abono
para cuatro funciones, 1.400 y el
abono de la temporada (35 funciones aprox.) 6.000 pesetas.

Chaplin abrirá la nueva temporada de
Cine Club

Todavía no puede avanzarse la
programación de los matinales,
pero Cine Goya está realizando
esfuerzos notables para poder
ofrecer, dentro de lo exíguo del
mercado, las mejores películas.
Por lo que atañe al Cine Club, se
inaugurará el 29 de septiembre con
Chaplin y seguirán Ardilla rosa,
Reservoir Dogs, Maridos y Mujeres y Los Morteños. Cuidará del

Cine Club el colectivo Recerca.
Rafael Muntaner, uno de los
máximos responsables del Cine
Goya, afirma que no reciben ayuda
institucional para el único Cine
Club de las Baleares en pleno funcionamiento y afirma que la competencia del Teatre Municipal es
desleal por cuanto no promociona

Muntaner afirma que tienen
grandes esperanzas en la nueva
temporada 93-94; "el apoyo de las
distribuciones nos ha animado y el
público parece reaccionar a favor
del cine asistiendo a la pantalla
grande que es el único cine auténtico. Con la calidad de las películas
seleccionadas, mejorará la asistencia al Cine Goya. Y más teniendo
en cuenta que se estrenen películas en Manacor todavía no estrenadas en Palma.

La rentabilidad del cine
El Goya -dice Rafael Muntanerhizo una notable inversión en
remodelación y adaptación del
local a las técnicas actuales;
vemos muy difícil llegar a la rentabilidad y nos daríamos por satisfechos con recuperar la inversión
realizada. Para ver que el cine no
es rentable basta ver que el último
año se han cerrado cinco salas en
Mallorca. A este paso -apostillatan solo quedarán los cines de
Palma, Manacor, Inca y Sóller, por
sus características.
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TELEFONO 55 06 50

PUENTE DEL PILAR GALICIA
-

GRUPO ESPECIAL DESDE MANACOR Y COMARCA

Salida dia 9 Octubre • 06'20 H. Regreso dia 12 Octubre • 24'00 H.
INCLUYE: Avión directo Santiago - Hotel media pensión - Excursiones diarias con guías
locales - Acompañante Viajes Manacor. Autobús Manacor y Comarca - Seguro de viaje

034s

00 1 4/4/1

PRECIO:

45.900 pts. ADULTOS
42.900 pts. NIÑOS

RALLYE CATALUNYA - COSTA BRAVA
Del 1 al 4 de Noviembre

j11.1 ZI4.11414.1

INCLUYE: Avión Palma-Barcelona-Palma regular.
Coche de Alquiler Tipo AX para 4 días con Aire Acondicionado.
Estancia en hotel 3*** en alojamiento y desayuno.
KM. ILIMITADO, SEGURO DE COCHE E IVA.

PRECIO: 22 500 iz•-t- GRUPO DEMANACORY COUARCA
También organizamos la!! Pujada Cala Sant vicenl Ibiza 1993 del 9 al 10 de Octubre por 13.900 pts.
LOS MEJORES CONCIERTOS DELAÑO CON VIAJES MANACOR
6 Octubre
JEAN MICHEL JARRE. Luz y sonido
14.900 pts.
26 Octubre PAUL McCARTNEY. Vuelve el Beatle
14.900 pts.
16 Noviembre WITHNEY HOUSTON. La mejor voz femenina 15.900 pts.
INCLUYE: Avión ida y vuelta a Barcelona, traslados y entrada.
INFORNIATE YA. RESERVA TU PLAZA. NO TE LOS PIERDAS

1N II I E 12 I& 1V1 O S A I, 1VI E lI)I (1)11)IA
Entrega de billetes a domicilio

ESPORTS
A s'hora de sa verítat

--
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La directiva i els mitjans de
comunicació

Per Felip Barba

Dilluns passat vaig assistir juntament amb la
resta de mitjans de comunicació de Manacor i
comarca a un sopar oferit per la directiva del
C.D. Manacor, en el que els dirigents de la
entitat manacorina agraïren la col.laboració
dels mitjans de comunicació i demanaren el
recolzament d'aquests. Una cosa que em pareix
bastant correcte i que abans havien fet altres
directives.
Potser que aquest sopar, feia molt de temps
que no havia anat a un sopar del C.D. Manacor,
per diferents motius que ara no vénen el cas,
però puc dir en el que aquesta publicació es
refereix sempre hem recolzat al màxim al C.D.
Manacor com a entitat i potser que a vegades
no haguem combregat amb les idees dels que
dirigeixen al club més representatiu del nostre
poble, cosa que molt sovint sol passar entre els
que escrivim i donam l'opinió de partas de futbol, d'actuacions de directius i d'entrenadors i
tècnics, però això és la nostra feina, la meya en
particular i crec que així com informam el més
bé que podem del C.D. Manacor, també és just
que a vegades critiquem les deficiències o errades que puguin fer els que gestionen l'entitat
roigiblanca manacorina, que a mi sempre
m'han merescut un respecte i que crec que ho

fan el millor que saben i més, noltros també
intentam escriure el millor que sabem, però a
vegades també ens equivocam o no escrivim a
gust de tots.
Com va dir en Tiá Nicolau, la premsa no es
ven per un sopar ni per deu, la nostra tasca és
informar, potser que també recolzar el C.D.
Manacor com a institució, però mai caure en la
monotonia d'alabar, ni tampoc criticar.
Jo sempre he intentat esser imparcial, sempre tirant un poc a favor del meu equip que és
el C.D. Manacor, però el que mai faré es deixar
passar per alt una gestió mal feta per part de
técnis o directius, cree que la meya tasca és
informar, i això seguiré fent aquesta temporada, fins ara les coses són dignes d'alabar, s'está
fent de moment una bona gestió directiva i
esportiva i per tant és de tenir en compte que
els esdeveniments a vegades es solen tòrcer i
per tant tots hem de saber estar a les verdes i a
les madures, mitjans de comunicació, directius
i tècnics, pens que sempre he intentat recolzar
el C.D. Manacor al màxim encara que no hagi
estat d'acord amb les persones que l'han dirigit.
El mateix dic als directius actuals, si fan les
coses ben fetes tendran el meu recolzament, si
no les meves crítiques.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

01

I db sí, el Manacor va guanyar
el seu primer partit de Lliga i va ser
En Nofret el que va marcar el gol i
donar els punts al seu equip,
segueix essent una rata d'àrea.

El que havia de dirigir l'equip va
rd
donar tot un desconcert. Casals va
haver d'esser substituït. Com sempre el millor va ser En
Xavier, que ara imposa més la
seva autoritat amb el barbó que
s'ha deixat.

Amb en Toni Pastor va arribar
la primera victòria pel Cardassar.
"Mister Látigo" ja ha imposat la
seva disciplina i fa anar més drets
que mai als seus jugadors.
Més content que si li hagués
tocat sa loteria estava en "Menotti"
no era per menys.
Es "Presi" Gallego tampoc
podia amagar la seva alegria, el
seu equip havia guanyat i s'havia
fet una bona recaptació.

Un gol de Nofre dio los dos primeros puntos al Manacor

El Manacor venció por la mínima y justamente al Cieza
FICHA TECNICA

MANACOR: Llodrá,Cazorla, Salas, Matías, Xavier, Copoví, Servera, Gerardo (Rafel,min. 64), Casals (Rafel, min. 53),
Nofre y Femenías.
CIEZA: Romo, Nando (Rojo, min. 55), Pedro Gaspar, Faustino, Olmos, Buitrago, Manu, lsi (Juanjo, min. 46), Quevedo, Granero y Juan Pedro.
Arbitro: Sr. Inglés Solé. Tuvo una buena actuación, enseñó tarjetas amarillas a Servera del Manacor y a lsi del Cieza, vie-

ron la roja por doble amonestación Faustino (Cieza) y Copoví (Manacor), que tuvieron que abandonar el rectángulo de juego
en los minutos 74 y 86 respectivamente.
Gol: 1-0, minuto 15: Femenias centra desde la banda derecha sobre el punto de penalty en dodne Nofre muy oportuno
bate por bajo a Romo
Primer partido de la Liga
do pero el disparo de Juanjo
que jugó demostró ser un
93-94 entre dos equipos
salió fuera por poco.
defensa serio y contundenEn definitiva, importante
recién ascendidos a la
te. Esperamos que esta vicSegunda División B, el
victoria del conjunto rojiblantoria haya servido para
Manacor y el Cieza.
co en este envite inicial de
coger más moral y confianEl partido se inició con
la competición liguera, en
za a la plantilla rojiblanca
dominio alterno pero ligeradonde destacó el juego de
que tiene que ir a más a
mente favorable al conjunto
la primera media hora de
medida que avance la comrojiblanco manacorense que
partido, en la que los rojipetición liguera. Una victoria
llevaba la iniciativa del
blancos jugaron un excelenpues sumamente importante
juego y el peso del partido
te fútbol y superaron en
y ahora a esperar lo que
ante un Cieza que arriesgatodos los terrenos al conjunpueda deparar el partido del
to visitante. Destacar la gran
ba poco y que estaba encepróximo domingo en Manrrado en su parcela, fruto de
actuación de Xavier que fue
Ileu.
este dominio llegó en el
el mejor del partido y la de
Felip Barba
Rafel que en los minutos
minuto 15 la jugada que
Foto: Toni Blau
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Después de su justa victoria sobre el Cieza

El Manacor a intentar sorprender al Manlleu

Equipo del Manacor que vencio por la mínima al Cieza y consiguió sus dos primeros puntos en esta Liga 93-94

Una vez conseguido el
objetivo primordial de sumar
los dos primeros puntos de
esta Liga 93-94 en Na
Capellera. El Manacor rinde
visita el próximo domingo al
Manlleu.
El equipo catalán que
dirige Eduardo Texeiro, es
un conjunto que a priori está
entre los favoritos para estar
entre los cuatro primeros y
disputar el "Play-Off' de
ascenso a la Segunda A, a
pesar de que en el partido
inaugural jugado el pasado
domingo perdió en Valencia
ante el Levante por dos
goles a cero, por lo que
intentará antes su afición
conseguir su primera victoria.
El Manlleu se ha reforzado bastante con la intención
de conseguir un conjunto
compacto, entre los nuevos
jugadores destacan, Hans y
Juande (Sant Andreu),
Uceda y Gallego (Hospitalet) y el regreso Morales y
Barnils. La plantilla actual
del Manlleu está formada
por: Morales y Toni (Porteros), Melero, Edu, Juande,
Enri, Hans, Roldán y
Uceda (Defensas), Paquito,
Tapia, Sala, Arnau, Vicenç
y Gallego (Centrocampistas), Rubí, Molera, Colomer, Barnils, Siscu y Fortí

(Delanteros), Un conjunto

plagado de jugadores con
experiencia que se ha reforzado mucho y bien para
conseguir la meta trazada.
En lo que respecta al
conjunto manacorense cabe
destacar la baja por sanción
de Copoví, además de las
de Tófol, Tiá Riera y Tudurí
por lesión, éste último tiene
una lesión en los abductores, que le puede llevar al
quirófano, de momento será
baja durante algunas semanas y en caso de tener que
ser intervenido quirúrgicamente lo sería durante bastantes meses.
En cuanto al resto de la
plantilla hay reseñar el posible retorno a la convocatoria
de Toni Gomila que está
recuperado de su lesión y
por lo tanto viajará con casi
toda seguridad a Manlleu.
En cuanto al once inicial
puede sufrir algún cambio
con respecto al que venció
el pasado domingo al Cieza.
Este encuentro se va a
disputar en el Campo Municipal de Manlleu a partir de
las cinco de la tarde y será
dirigido por el Sr. Montesinos Mariano del Colegio
Valenciano.
Los equipos que presenten ambos técnicos no
variarán mucho de los
siguientes:
MANLLEU: Morales,

Hans, Juande, Roldán.
Uceda, Arnau, Gallego,
Paquito, Siscu, Tapia y
Rubí o Barnils.
MANACOR: Llodrá,
Cazorla, Salas, Matías,

Xavier, Tomeu, Gerardo o
Casals, Rafel, Rafita o
Nofre y Femenias.
Felip Barba
Foto: Toni Blau.

Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. ok
OPEL CORSA City
FORD FIESTA'
RENAULT 55 p.
SEAT IBIZA 3 p.
SEAT IBIZA 5 p.
PEUGEOT 205 XL
CITROEN AX GT
PEUGEOT 405 SRI

PM-AY
PM-AC
PM-W
PM-AK
PM-AS
PM-AU
PM-AV
PM-AT

425.000,190.000.90.000,275,000:
350,000,490.000:
475,000,1.000.000,-

CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS

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

Perdió por la mínima en Petra

El Porto Cristo recibe la visita del imbatido
Génova
No pudo conseguir su
objetivo el conjunto del
Porto Cristo en su visita al
Petra, en donde perdió por
la mínima en un partido
mediocre en el que los porteños pudieron conseguir la
ig' alada y de esta manera
aorir su cuenta de positivos.
De todas maneras se notó
una mejoria en el juego del
conjunto que dirige Magín
Durán, que poco a poco va
acoplando al conjunto y creando un equipo compacto y
competitivo del que se
espera consiga hacer un
buen papel en esta Regional Preferente.
Este domingo el Porto
Cristo recibe en "Ses
Comes" a un equipo recién
ascendido, se trata del
Génova, que en estos dos
primeros partidos que se Ile-

van jugados está demostrando ser el equipo revelación ya que ha conseguido
mantener su imbatibilidad
consiguiendo el pasado
domingo una importante victoria en su visita al Andratx
por un claro 0-2, lo que hará
sin dudas que vengan a
Porto Cristo a ratificar su
buen inicio de temporada,
En lo que respecta al
conjunto porteño cabe resaltar que por el momento no
tiene bajas importantes, que
Rosado podrá reincorporarse al equipo después de
haber cumplido su partido
de sanción, por consiguiente el técnico porteño podrá
contar con la totalidad de la
plantilla para esta difícil confrontación frente al Génova.
Este encuentro va a dar
inicio a las cinco de la tarde

y será dirigido por el Sr.
Benítez Pinto, las probables alienaciones que presenten ambos conjuntos
serán las siguientes:
PORTO CRISTO: Melis,
Sansó, Guti, Juan, Durán,
M. A. Llull, Rosado, Pinoy,
Vecina, Tomás y Pascual.
GENOVA: Canet,
Cerdá, Reus, Jaime, José,
Moreno, Bussi, Gepy,
Tófol, José Andrés y
David.
Felip Barba

Magín Durán tiene confianza en la plantilla porteña

BUSCA TRABAJO?

GRUAS REUNIDAS

Empresa especializada busca personal
para DEPARTAMENTO COMERCIAL
(entre 20 y 35 arios)

MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS

—

-

ASISTENCIA
MANACOR

84
84
84
82
908 63
84

PORTO CRISTO
TELEFONO MOV1L
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51

-

45
45
35
00
19
45

34
35
73
99
98
34

Ideal pluriempleo
Trabajo a horas

Enviar curriculum y foto reciente al
Apartado de Correos n° 260 de
Manacor. Ref 33

Perdió claramente en su visita al Sporting Mahonés

El Badía a sumar sus primeros puntos ante
el recién ascendido Calviá
El Badia que terminó
con nueve jugadores por la
expulsión de Sebastián y
Salvuri por doble amonestación y que también se vio
perjudicado por el caserismo del colegiado menorquín
Manzano Melitón, no pudo
contrarrestar todas estas
dificultades y perdió su primer partido de esta liga por
tres goles a uno, en una
confrontación que los jugadores de Esteban Caldentey
merecieron mejor suerte.
Este domingo el conjunto de Cala Millor va a debutar ante su afición en partido
liguero, enfrentándose en el
Municipal de Cala Millor a
un recién ascendido Calviá
que el pasado domingo
cedió un punto en su feudo
ante el Constancia de
Miguel Garriga, por lo que
intentarán en Cala Millor
recuperar el punto perdido

manera coger más moral y
confianza de cara a próximas confrontaciones.
Este debut liguero del
Badia en Cala Millor va a
dar inicio a las cinco y
media de la tarde y será dirigido por el Sr. Pascual GuiIlem. las alineaciones que
presenten ambos conjuntos
no variarán mucho de las
siguientes:
BADIA: López, Bauzá,
Rosselló, Marcelino, Brunet, Carrió, Pablo, Colau,
Andreu, Nebot, y Barceló.
CALVIA: Seguí, Plasencia, Pedro, Fernando,
Quico, Sergio, Miguel,
Tomás, David, López y
Pol.
Felip Barba

ante el cuadro inquense. por
lo que puede resultar un
rival difícil y más teniendo
en cuenta las bajas importantes que va a tener el técnico Esteban Caldentey,
como son las de Sebastián
y Salvuri, que por sanción
no van a poder jugar frente
al conjunto calvianense.
De todas maneras con el
recién fichaje de Pascual,
que ya podrá jugar si el técnico lo considera oportuno,
se podrá confeccionar un
once con el máximo de
garantías para sumar sus
dos primeros puntos en esta
Liga 93-94, en donde el
conjunto de Cala Millor que
preside el dinámico Juan
Buades aspira a conseguir
clasificarse entre los siete
primeros al final de esta
competición liguera., por lo
tanto necesita vencer con
claridad al Calviá y de esta

Salvurí será baja por sanción.

Empezó la Liga con un empate en Collerense

El Barracar recibe la visita del Santa Eugenia
Redacción,- Con un
excelente arbitraje del Sr.
Navío, el equipo que dirige
el tandem Vicenç Acuñas Copoví, consiguió un meritorio empate en su primer
partido de esta Liga 93-94,
en un partido que los barracaneros jugaron un extraordinario partido, que tuvieron
que remontar dos veces un
resultado adverso, pero el
delantero Mascaró, que
estuvo inspiradísimo, consiguió con sus tres goles que
su equipo consiguiera tan
valioso positivo, que le sirve
para empezar con buen pié
esta Liga 93-94, en la que la
U.D. Barracar aspira a clasificarse en los lugares altos
de la tabla clasificatoria.
Pasado mañana a las
cinco de la tarde en Es Jordi
d'es Recé, el equipo del
Barracar recibe la visita del
Santa Eugenia, en un
encuentro que va a ser din-

Un momento de la presentación de la U. D. Barracar.

gido por el Sr. Sans Sansó.
No va a haber muchos
cambios en el equipo manacorense para este segundo
envite liguero, por lo que el
once inicial que salte al rectángulo de juego será el formado por: Garau, Villalonga, Roldán, Morey, Mascaró, Miguel, Estrany, Sure-

da, Rubio, Servera y Más
PRESENTACION DEL
BARRACAR
El, pasado sábado en
las instalaciones de Es Jordi
d'es Recó, tuvo lugar la presentación de todos los equipos de la U.D. Barracar, que

como cada temporada reunió un numeroso grupo de
aficionados, representantes
del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor y también del C.D.
Manacor, convirtiéndose
esta presentación en una
auténtica fiesta del fútbol
manacorí.
Foto: Toni Blau

LI Futbol

Los lloren cins empiezan con victoria

El Cardassar visita al "hueso" Playas de Calvià
Con buen pie empezaron los discípulos de Toni
Pastor al vencer (2-0) en el
primer compromiso liguero
al conjunto menorquín,
Atco. Ciudadela, que dirige
el veterano Jose Fluvia
"Pio", los tantos, se lograron
en el min. 32 y 77 y los
goleadores fueron Luis
Torreblanca y Biel Morey
ambos de bella factura.
Para este domingo a
las 17'00 h. en el Polideportivo de Magalluf los llo-

rencins visitarán al todo
poderoso Playas de Calvià
que entrena por tercera
temporada consecutiva el
conocido Tolo Vich que esta

temporada se ha reforzado
mucho y bien con jugadores
de gran calidad como son
Liébana, Zamora, Nono,
Fabian... y a pesar de
sucumbir por la mínima este
pasado domingo ante la
escuadra menorquina, el
Ferreries, es un serio aspirante al título de liga, por lo
que en esta segunda jornada los playeros intentarán
sacarse la espina ante el
Cardassar que preside
Xisco Umber, un Cardassar
que este año ha rejuvenecido su plantilla con cinco
jugadores de la cantera y
que empiezan a dar sus frutos. Por otra parte decir que

Tomas Riera podría entrar
en el once titular tras restablecerse de su lesión

Toni Pastor dispondrá de
todos sus efectivos a excep-

ción de Nando Seminario
que se lesionó ante los de
Ciudadela.
El encuentro será dirigido por el Sr. Martos Jeronimo y las alineaciones probables serán las siguientes:
PLAYAS DE CALVIA:
Palou, Israel, Liebana,
Zamora, Pericás, Raul,
Linares, Cladera, Nono,
Hurtado y Fabian.
CARDASSAR: L. Seminario, Ramon, Galletero,
Roig, J. Sancho, M. Sancho,
Caldentey, Morey, Torreblanca, Estelrich y Mas o T.
Riera.
J. Fornés

Esta noche del sábado en Sant Llorenç

Sus puertas estarán abiertas hasta este sábado

Primer torneo de futbito «Nit»

Exposición filatélica sobre
el fútbol
En estas fiestas de la Mare de Déu Trobada una de las
exposiciones que ha tenido más afluencia de público hasta el
momento es la organizada por el grup filatèlic gent cardassana con la temática del deporte rey, el fútbol, que tiene lugar
en el salón de conferencias y exposiciones de Sa Nostra en
Sant Llorenç.
Esta amplia colección está cedida por el conocido filatélico Don Joan Miguel Llompart y estará abierta al público
hasta este sábado día 11 de septiembre con el horario de las
2000 h. a las 2200 h.
J. Fornés

Es Glopet favorito para alzarse con el trofeo

Aprovechando las fiestas de la Mare de Déu Trobada para la noche del
sábado a las 2200 dará
comienzo el primer torneo
de futbito "Nit" que tendrá
lugar en el Polideportivo del
Colegio Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç.
A tal evento se han inscrito seis conjuntos los cuales son los siguientes: Glo?pet Groc, Glopetlila, Sa Lasesio, Instalaciones S'Electric,
r. Viatges Llevant y Can Trom-

pes.
El torneo es a una vuelta, enfrentándose todos los
equipos entre sí tipo liga en
la misma noche del sábado.
El "avituallamiento" es a
cargo del local organizador,
Bar Es Glopet, que según
nos ha comentado el responsable Jeroni Amoros, no
faltará de nada y sobre todo
"cerveza a tope".
Joan Fornés
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Cantera del CD. Manacor

El Juvenil A empató en Sa Pobla
Comenzó la Liga Nacional Autonómica de Juveniles , en cuyo primer encuentro el C.D. Manacor visitó al
Poblense en donde empató
a un gol, teniendo claras
ocasiones de conseguir la
victoria, pero los dos goles
anulados incomprensiblemente por el Sr. Domínguez
Jerez, evitaron que los jugadores rojiblancos que dirige
Pedro González se alzasen
con la victoria. El gol manacorense lo materializó Caldentey.

Por el Manacor A jugaron: Bernad, Gornés,
Moragues, Pol, Mestre,
Ramírez, López, Estrany,
Caldentey, Copoví y Algo
(Font, Barceló, Marí, P.
Méndez y Pocoví).

JOAN LLITERAS, 43 • Tel. 55 44 87 • MANACOR

DOJO MURATORE

CADETES
MANACOR, 3: Miguel,
Huguet, Domenge, Toral,
Héctor, Nadal, Roldán,
Mulet, Fullana, Martín y
Sáez( Ramón, Vaquer, Caldentey, Femenias y Romero).
MURENSE, 2

Marcel, Manacor C.I.M.

Servera, Olimpic C.I.M.

Caldentey, Juvenil Manacor
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El Mandos
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Los goles del equipo
manacorense fueron conseguidos por Domenge„ Fullana y Sáez.
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BENJAMINES C.I.M.
OLIMPIC: Bassa, P.
García, A. García, Bonet,
Gomila, Di Bella, Parera,
Fullana. Morales y Oscar
(Caldentey, Melis, Sansó,
Juan, Pastor, Puigrós,
Sureda, Andresito , Leandro y Servera).
SALLISTA, 1.
Andresito (2), Pastor,
Oscar y Gomila fueron los

All(117 `'
1C7
TL02°/"°
GOL ro/0 0j
-

'

Alz

autores de los goles manacorenses.
BADIA INFANTIL, 6 MANACOR C.I.,M., O:
Pachón, Morey, Adrover,
M. Amer, Marcel, Barragán, Muñoz, Albert, Mondejar, Torrejón y P. Amer
(Gallego, Llaneras, Lorenzo, Font, García, López y
Jordi).
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Futbol

XII Torneo Fútbol de empresas C.I.M.

Bar Ca'n Miguel, empató en Sóller
Transportes Muntaner, 2: Muntaner, Ribera,
Mayol, Aguilar, Jiménez, Soler, Narváez, Català, Amor,
Muntaner y Arbona. En la segunda parte Buades, Alejandro.
Bar Can Miguel - Es Forat, 2: David, Mira, Alcover,
Mestres, Alcover Salas, Padilla, Amer, Riera, Riera II,
Mira y Santandreu.
Árbitro: Sr. M. Andreu. Enseñó tarjeta amarilla a
Buades del equipo local.
Goles: Minuto 37, 0-1, J. Mira adelanta al equipo
manacorí.
Min. 55, 1-1, Penalty que transforma Muntaner.
Min. 67, 2-1. Nuevamente Muntaner adelanta al
equipo local.
Minuto 83, 2-2, P. Riera de fuerte disparo establece
el resultado definitivo.
Incidencias: Primer partido del equipo manacorí,
en el cual sólo pudo empatar frente a un rival que en
condiciones normales no sabía presentar tantas dificultades como parece indicar el resultado final.
En este primer partido el equipo jugó muy por debajo de sus posibilidades, debido a algunos factores
externos que, esperemos que no se repitan.
Para el partido de esta semana, esperemos que se
puedan recuperar algunos jugadores y se pueda afrontar el partido con ciertas garantías.
El rival de turno es el Sant Marc de Sineu, un equipo de los punteros, que intentará ponérselo difícil al
equipo Foradell.
El encuentro dará comienzo a las 16 h. en el
Campo Andreu Pascual Frau.

RESULTADOS GRUPO B

Sant Marc, 1 - Oli Caimari, 4
T. Muntaner, 2 - Bar Can Miquel/Es Forat, 2
Hotel Helios, 3 - Rte. Tropical, 3
Puertas Sanz, 4 - Casa Hispanoamericana, 4
Bar Rosaba, O - La Penya, 2
Zarza, O - Pub Es Born, 1
C. Pollença, 4 - Tot Servei Mallorca, 1

CLASIFICACION

Ca Na Paulina
Oli Caimari
C. Pollença
La Penya
Pub Es Born
Rte. Tropical
C.H. Americana
Puertas Sanz
B. Miguel - Es Forat
T. Muntaner
Es Puigpunyent
Zarza
Bar Rosaba
Tot Servei
Sant Marc
C.D. Topos

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

00
00
00
00
00
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
00
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1

522
41
2
412
202
102
331
441
441
221
221
000
01
0
020
140
140
250

LLIBERIA BEARN INFORMA
SETIENII3IZE

MOSSÈN ALCOVER NA CAMEL.LA
1r BUP 13 i 14 Set. de 9 a 13
2n BUP 10 Set. de 9 a 13
3r BUP 9 Set. de 9 a 13
COU 8 Set. de 9 a 13

4t ESO 1 i 2 Set.

3r ESO 20 i 21 Set.

Batxillers i mòduls directes 14 Set.
Módulss amb accés superat juny o ant. 15 Set.
Mòduls amb accés superat setembre 28 i 29 Set.
FP 2 10 i 13 Set.

Aquest curs l'Associació de Pares no ven els llibres, els podeu comprar a
Llibreria BEARN a partir de dia 9 de Setembre

Fútbol Peñas

R. Manacor/G. Galletero, líder solitario
SEGUNDA JORNADA
Calas de Mallorca 2 - Es Tai 1
Peña Son Servera O - Reh. Man./Gar. Galletero 1
S'Aguait O - Bar Serralt 3
Viatges Llevant 4 - Carr. Can Biel O
Drogueria Mas 1 - Modas Juima/Porron O
Arcs/Artá 3 - Focart 3
Rambles/Mundisport 1 - Mármoles/Britanic Pub 1
S'Estil 1 - Cardassar 4
Bar Ciutat 5 - CE Son Macià O
Descansa: Casa Extremadura

Carrocerias Can Biel - Droguería Mas, 1030, Polideportivo. Domingo.
Modas Juima Porron - Arcs/Artá, 1800 h., Polideportivo.
Sábado.
Plantas Adrover - Rambles Mundisport, 1800 h., A.P.
Frau. Sábado.
Marmoles Britanic Pub. Descansa
Casa Extremadura - S'Estil, 1900 h. Felanitx. Sábado.
Cardassar - Bar Ciutat, 17'30 h., St. Llorenç. Sábado.
Es Tai - CE Son Macià, 1900 h. Porto Cristo. Sábado.

CLASIFICACIÓN
R. Manacor/G. Galletero 4 puntos, Bar Ciutat 3 puntos,
Rambles/Mundisport 3, Focart 3, Viatges Llevant 2, Cardassar 2, Bar Serralt 2, Peña Son Servera 2, Arcs-Artá 2, Mármorles/Britanic Pub 2, Droguería Mas 2, Modas Juima/Porron
2, CE Son Macià 2, Carrocerías Can Biel 2, Calas de Mallorca 2, Es Tai 1, Casa Extremadura 0, S'Aguait 0, S'Estil 0.
Peña Son Servera O: Maño, Martín, Esteban, J. Gelabert, Sancho, Brunet, Ballester, Català, Lliro, Gonzalez,
Ballester. En la 2° parte Domenge y Nebot.
Rehabilitación Manacor - G. Galletero 1: Sión, Joaquín,
Oliver, Castro, P. Juan, Canaves, Jordi, Luís, Oliver II, Vadell
y T. Frau. en la 2° parte, Cobos y Vicens.
Árbitro: Sr. Pol. Tarjetas amarillas a Oliver del equipo
visitante y a Ballester, Català del equipo local.
Gol: 0-1. Min. 85. Cobos resuelve un barullo en el área
local.
Incidencias: Partido que enfrentaba a 2 de los equipos
punteros por tradición del torneo.
Con un R. Manacor G. Galletero muy firme en defensa,
superando en todo momento al equipo de S. Servera que se
defendió muy bien con su tradicional sistema defensivo que
tan buenos resultados le ha proporcionado.
El gol de la victoria del equipo del Manacor se consiguió
en las postrimerías del encuentro, después de desperdiciar
una pena máxima, por lo que la victoria del ahora líder de la
clasificación fue incuestionable demostrando que este año
puede ser uno de las máximos favoritos al título final y más si
tenemos en cuenta que lo que cuenta este año es la regularidad al ser una liga abierta entre todos los participantes.
Destacaron por la P. Son Servera un cancerbero Maño y
T. Lliro que es el mejor jugador que tiene el equipo.
El partido fue muy disputado por parte del equipo visitante. Lo mejor fue la gran labor del equipo y sobretodo la gran
seriedad en su línea de retaguardia.
3 9 JORNADA
Calas de Mallorca - Peña S. Servera, 1630 h., en Calas.
Rehabilitación Manacor/G. Galletero - S'Aguait, 1600 h.
Polideportivo. Sábado.
Bar Serralt - Viatges Llevant, 1030 h. A.P. Frau. Domingo.

Comunicado de la Organización
del IV Torneo Comarcal de
futbito temporada 1.993-94
Todos aquellos equipos que estén interesados en inscribirse para participar en el IV Torneo Comarcal de Futbito, deberán hacerlo antes del día 20 de Septiembre
(Inclusive) en el domicilio Social de las Peñas de Futbito
(RESTAURANTE ES PLA) (Frente al Colegio de la Salle),
teléfono 55 44 28.
La directiva estará en dicho domicilio social, para que
los interesados puedan efectuar la inscripción, los días 6,
9, 13, 16 y 20 de septiembre de las 2000 horas a las
22'00 horas.
Solamente se admitirán DOCE FICHAS, por equipo,
no ampliándose dicha cantidad.
REQUISITOS: Fotocopia del DNI y una FOTOGRAFIA por jugador.
Se presentará una relación detallada de los jugadores
con su DNI, así como el color/es de la equipación, domicilio social del Club, dirección y teléfono del Delegado
principal y del suplente.
Derechos de inscripción: VENTICINCO MIL PESETAS (25.000 ptas.)
ARBITROS DE FUTBITO
Quien esté interesado en ejercer de ARBITRO la temporada 93-94 en los Torneos de FUTBITO y FUTBOL-7,
deberán dirigirse al domicilio Social de las Peñas que
figura anteriormente, los días 6, 9, 13 o 16 de Septiembre
de 20'00 horas hasta las 2200 horas, presentando una
fotocopia del D.N.I. y una fotografía.
LA DIRECTIVA
NOTA: El próximo lunes día 13 de septiembre a las
2030 horas junta de árbitros en el Local Social del Restaurante Es Pla, en el domicilio que figura anteriormente.

O Hípica
Con participación de ocho importados

Premio «Mobles Miguel Cerdó»
Una semana más el
hipódromo de Manacor presenta un atractivo programa
para la noche del sábado
cuyo máximo aliciente se
centra en el premio "Mobles
Miguel Cerdó» con 400.000
ptas. en premios y participación de ocho importados de
primera categoría. También
se disputará una carrera
especial para ejemplares de
dos años donde concurren
doce participantes, además
de una prueba para la
modalidad de galope.

Será sobre la distancia
de 1.200 metros que estos
doce jóvenes productos disputarán su carrera: Unidad,
Une Patout TF, Ua Petita,
Uhlan, Utopia, Urasi JM,
Utenor, Un de Plaisir, Uni
Wamba, Uquileo, Ufana de
Thoury y Uriach Z. Como
favorito para el triunfo señalar a Uquileo, junto a Ufana
de Thoury, Un de Plaisir y
Urasi JM.
La otra prueba especial
de la noche es el premio
"Mobles Miguel Cerdó", con

400.000 ptas. en premios y
estos ocho inscritos: Ranitic,
Siamis, Roi des Landes,
Hjerard Nicolai, Saphir de la
Noe, Twist Emeraude,
Sahel du Luot y Royaumont.
Una carrera interesante vistos los participantes entre
los que hay que destacar a
Sahel du Luot, vencedor del
premio Cotesa hace dos
semanas; Saphir de la Noe,
que fue segundo en la
misma carrera y también al
plusmarquista Hjerard Nicolai, si bien cualquiera de los

participantes tiene suficiente
calidad para hacerse con el
triunfo.
Con once inscritos sale
la reservada a I Categoría:
Siliano, Oko Roux, Spondias, Rocco Signes, Quietito, River du Vernay, Querard Gede, Sultan de
l'Enfern, Rich Nanon, Robin
du Briou y Quipodi. Como
favoritos señalar a Siliano,
Sultan de l'Enfern, Rich
Nanon y Quipodi.

Con motivo de la «Fira de Setembre» de Artá

Reunión hípica en Son Catiu
El próximo domingo y con
motivo de la "Fira de Setembre" de Artá se celebrará una
interesante reunión hípica en
el hipódromo de Son Catiu a
partir de las tres y media de
la tarde. El programa se
compone de 13 carreras de
las cuales ocho son para
trote enganchado y las
demás para galope.
Como pruebas más interesantes tenemos en segundo lugar la presentación de
los potros locales de un año
con la inscripción de siete
productos: Viernes G.R.

Uhlan.
En noveno lugar destacar
una interesante prueba con
cinco nacionales y tres
importados: Meravella,
Riggy, Castañer, Latitia, Fill
de Monet, Scippio, Ramses
de Brieres y Saint Amour.
La carrera preestelar se
disputará en undécimo lugar,
alrededor de las siete de la
tarde y en ella participarán:
Junita, Valse de Nuit, Regent
du Pre, Reve d'Alexis, Rival
de Monts, Serillon y Silver
Moon.
Y como prueba estelar

(Roscoe-Laronifrance), Vol
d'Etangs (Non i d'EtangsHigea), Varisol Lui (Quick
Luí-E Marisol), Vuelve Sissi
(Hildango-Bella Sissi), Valse
de Lui (Quick Lui-Maika de
Ego), Volto Lui (Quick LuiZalea), Vent de Fophi (Quick
Lui-Fophy). Como puede
verse el semental Quick Lui
presenta cuatro productos a
esta exhibición.
A continuación una prueba para potros de dos años
donde participarán: Uep,
Unita Stars, Ucas de Chenu,
Upali, Uka Julia, Uruguaya y

tenemos la duodécima con
51.000 ptas. en premios y
estos inscritos: Ut des
Champs, Papilou, Sacre,
Querida de Clyde, Quilt de
Bellevue, Sultan de l'Enfern y
Pito de la Sauge.
Cierra el programa la
carrera de los mejores de la
especialidad de galope liso:
Paupa, Tundra, Zafiro, Lady
Dy y Nimbau.
Para finalizar destacar la
excelente dotación en premios en cada una de las diferentes pruebas, cuyo total
asciende a 301.000 ptas.

Lo mejor, el fondo de 313.900 ptas. de/trío

Especiales para potros, nacionales e importados
La última reunión nocturna de la temporada en Son
Pardo cuenta con un programa de ocho carreras
sobre la distancia general
de 2.100 metros, si bien la
especial para potros se disputará sobre 1.600 mts., la
de importados sobre 1.700
mts. y el premio Can Leon
para nacionales sobre 2.200
mts. El máximo atractivo de
la noche será el fondo de
313.900 ptas. de la apuesta
trío.
En segundo lugar del

programa se disputará el
premio potros con participación de: Una Flor SE, Uralita, Ubermunt R, Uralia
d'011ivars, Uruguaya, Ullera
Hanover, Ulises, Un Liphard, Unica de Blai, Unico

Son Baña y Un de Quito,
éstos tres últimos en calidad
de favoritos.
La sexta es una carrera
reservada a ejemplares de
primera categoría donde
paticiparán Empire Star,
Recital du Vandel, Tan
Dance Kid, Holcomb Hano-

ver, Navy Frennegard,

Nemo, Socio B, Lindango,
Maravilla Mare, Nilon TR,
Ninette de Retz, Lucas,
Ruberian, Pacemaker y
Nachito serán los participantes en una prueba en la que
es difícil señalar favoritos
claros, si bien en mente de
todos están los éxitos de las
últimas semanas de Socio
B, Ruberian, Nemo y Nachito, sin olvidar la clase de
Lucas, Ninette de Retz o

Rameau du Scion, Queryda
de Clyde, Udino du Hamel,
Quilt de Bellevue, Hooge y
Quetzal d'Ovillars. Destaca-

remos como candidatos al
triunfo a Empire Star, Holcomb Hanover, Navy Frennegard y Hooge.

Con los mejores nacionales del momento se disputará la séptima carrera,
premi Can Leon, sobre la
distancia de 2.200 meros

Pacemaker.

hándicap: Nectria Royal,
Hito SF, Leviatan, Lioso,

Por un margen de 50 metros

Rol des Landes ganó a G. Barceló
Entrada de gala el pasado sábado en el municipal de
Manacor donde el máximo
atractivo de la velada se centraba en el esperado match
entre el caballo Roi des Landes y el atleta Guillermo Barceló, completando un programa de ocho carreras con una
concertada para yeguas.
Fue en séptimo lugar
cuando diez yeguas disputaron la carrera concertada
para ellas, situándose en

cabeza nada más darse la
salida Vilnike a las riendas
de Bmé. Estelrich siempre
seguida por Reina Saint
Jean, Junita, Volga de Tillaude y Linka K. Estas posiciones se mantuvieron hasta
que a falta de cuatrocientos
metros para el final Reina
Saint Jean se pone en cabeza y cruza la meta en primera posición seguida por Querida de Clyde que había realizado una gran remontada y

Volga de Tillaude era tercera.

A continuación y con la
grada repleta de público se
disputaba el match entre Roi
des Landes y Guillem Barceló, quienes momentos antes
recibieron una placa conmemorativa de manos del Alcalde de Manacor Sr. Bosch. No
pudo el atleta batir al caballo
que llegó a la meta con cincuenta metros de ventaja
sobre él, pero ello no fue
obstáculo para que ambos

fueran muy aplaudidos por
los presentes.
En la de cierre, estelar de
la noche, se imponía de
forma brillante el nacional
Nachito que aprovechaba su
buena situación de salida y
lograba el mejor registro de
la noche (1'21'7) precediendo a Rich Nanon y Quipodi,
que completaron el trío vencedor.

Pesca con caña

"Els Serrans" campeones de Baleares
Antonio Horrach,
Jorge Carlos Brunet,
Antonio Llull, Miguel Grimalt y Andrés Gomila, son
los componentes del equipo
del Club de Pesca "Els
Serrans" , que el pasado
sábado consiguieron para
Manacor el Campeonato de
Baleares 93-94 de pesca en
la modalidad "Mar-Costa".
LA actuación de nuestros representantes fue
soberbia , que en esta temporada 93-94, ya han conseguido éxitos importantes,
primero fue Raquel Pareja,
que se proclamó Campeona
de Baleares. Después Antonio Horrach consiguió el
mismo entorchado al proclamarse campeón balear de la
modalidad "Mar-Costa", por
lo que representará a Baleares en el Campeonato de
España a celebrar en Castelldefels (Barcelona), los
días 24, 25 y 26 de este

mes de Septiembre y por
último este conseguido el
pasado sábado por equipos,
situando al club manacorí
en lo más alto e la pesca
con caña de las Baleares.
Con la consecución de este
título por equipos, el Club
"Els Serrans" representará a
Baleares en el Campeonato
de España que se va a celebrar en Mallorca los días 29,
30 y 31 de Octubre.
La clasificación final del
Campeonato de Baleares
por equipos fue la siguiente:
1 2 ; Club "Els Serrans",
87 puntos, 2 9 ; C.I.A.S.,
108, 3 9 ; Palma, 125, 4 2 ;
A.P.D.A., 159, 5 9 ; Guell,
185, 6 9 ; Mestral, 300.
No nos queda más que
dar nuestra más sincera
enhorabuena al Club de
Pesca "Els Serrans" por los
éxitos conseguidos y dar
todo nuestro apoyo para
que este club consiga una

Antonio Llull, uno de los componentes del equipo de "Els
Serrans" que ha conseguido el Campeonato de Baleares

excelente clasificación en
los próximos Campeonatos
de España, en los que

defenderá los colores de
Baleares y de Manacor.

Judo

Diversidad de horarios para el judo infantil del Club Renshinkan
/
El Club de judo Renshinkan acaba de poner en funcionamiento una nueva
clase de judo infantil, esta
nueva clase, de 5'30 a 6'30
de la tarde dedicada especialmente a niños en edad
preescolar tiene como finalidad el trabajar a través del
judo ejercicios de psicomotricidad, coordinación, equilibrio, respiración, etc., etc,
de esta forma evidentemente hay más diversidad de
horarios y por supuesto un
trabajo específico para cada
nrupo de edades.
El Centre de Judo Rensr_ .
cr* hinkan se inauguró por pri•
E mera vez en Manacor hace
▪ aproximadamente unos tres
ts.. anos, desde entonces son

muchos los niños y niñas
que practican este deporte.
Actualmente y según las lis-

tas oficiales de la Federación Balear de Judo es el
número uno en cuanto a

federados se refiere.

P.M.A.

Notícies d'Empresa
La botiga fa una oferta d'obertura d'un 25%

Nou local de la Ferreteria Mas
Redacció. La Ferreteria Mas de
-

Manacor ha obert un nou local que
es troba a la Carretera de Palma n 2
106 (davant Peugeot), per tal d'oferir als seus clients un millor servei
en tot el que seria material de drogueria i ferreteria.
Així mateix la Ferreteria Mas
ofereix una oferta d'obertura d'un
25% de descompte en pintura plástica i un bon descompte en ferreteria.
Dos locals de Ferreteria Mas

Amb aquest són dos els locals
de la Ferreteria Mas. Un d'ells, el
més antic, ubicat al carrer Joan Lliteres n 2 61 i l'altra és el que hem
citat abans.

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
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INFANTIL Y ADULTOS
Masculino y Femenino

Gimnasia de Mantenimiento
Femenina

C/. Miguel de Unamuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR

yr

(

51

nrás-

Martes y Jueves

Infantiles ,:.eesax , , de 4 a 6 años: _ de 5:30

6:30 Tarde

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

Infantiles de 7a 9 años:

de 6:30 a 7:30 Tarde

Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30

Infantiles de 10o 14 anos.

de 7:30 a 8:30 larde

Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:30 a 21:30

Más de I 5 años y admites:

de 8:30 o 10:00 Noche

OFERTA INICIO DE TEMPORADA MATRICULAS GRATIS Y EL
DESCUENTO EN LA COMPRA DEL KIMONO DE JUDO
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE

10%

DIRECCION: Pep Mascaré (CN. 4 9 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)

DE

Benzin eres

GRUAS REUNIDAS

MANACOR

MANACOR
De dia 1 de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

— SERVICIO 24 HORAS —

Farmàcies

Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Sois, Palma.
Jarrusel;Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ver 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

FAX
TEL. MOVIL
CTRA. PALMA

-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segul; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratid S.A.; Cra: Palma-Inca.
Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cía. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710- Pollen. Andrx.

55 40 75- 20 65 65
061
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
55 59 50 - 55 56 68
Cita previa
Centre d'Higiene
55 23 93

Ambulàncies
Urgències
Urgencias

84
55
Asepeyo
55 43 11- 55
55
Mútua Balear
Policlínic Manacor
55 33 66-55
Bombers
55
Bombers
55 00 63-55
Policia Local
Urgencias Policia
55
Policia Nacional/ D.N.I.
Policia Nacional
55
Comisaria de Policia

-

55 19 96
55 01 22
82 11 00
55 04 77
84 45 34
82 00 99
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera
58 56 80
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
82 05 70
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras
84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor
84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo
82 09 31
A untament de Manacor
84 91 00
A. Manacor Alcaldia
84 91 11
A. Del. Cultura
84 91 02
A. Del. Urbanisme
84 91 04
A. Rendes i exaccions
84 91 03
A untament de S. Llorenç
56 90 03
A untament de S. Servera
56 70 02
A untament de Petra
83 00 00
A untament de Felanitx
58 00 80
A untament de Vilafranca
56 00 03
A untament d'Artà
56 21 54
Jutjat instrucció n° 1
55 01 19
Jutjat instrucció n° 2
55 59 11
Jutjat instrucció n° 3
55 07 25
Jutjat instrucció n" 4
84 41 59
Contribucions
55 27 12-5527 16
Hisenda
55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
82 09 83
Taxis S'Illot
81 00 14
Taxis Cales Mallorca
83 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
Es Convent
55 01 50
Crist Rei
55 10 90
Parròquia S. Macià
55 02 44
Parròquia P. Cristo
82 15 63
Parròquia S. Cardó
56 94 13
Parròquia St. Llorenç
56 90 21
Teatre Municipal
55 45 49
Telegrames per telèfon
72 20 00
G. Civil Tráfico atestados
Guàrdia Civil
Guàrdia Civil P. Cristo
Butano (avisos)
Gruas Reunidas Manacor
Gruas Porto Cristo

Telèfons
d'interés

Centre d'anàlisis
biològiques S.A
Medica Manacor

45 34
45 35
35 73
19 98
ARTA KM 51
84
84
84
908 83

37 94
02 10
43 50
09 50
32 00
085
00 80
00 48
092
00 44
091
16 50

Dia 10, lile. U. Ladária, C/ Major
Dia 11, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 12, lile. Muntaner, Salvador Juan
Dia 13, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 14, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 15, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 16, filo. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 17, lije. Pérez, C/ Nou.
Dia 18, Ilic. Planas, Pl. Rodona

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, maig, juny i setembre)
Dissabtes I Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Cardó
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.

Diumenges i Feotes
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negra
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo
11,30 h. Crist Rei, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, nomás diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carné
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21'00 h. Crist Rei, Son Macià

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
MAN AC 01

"1"AMERICA
DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

DRAGON
LA VIDA DE BRUCE LEE
Divendres dia 10 • 930 lis.
Dissabte dio 11 • 10 hs.
Diumenge dio 12 • 530- 7'45. 10 lis.
Dilluns dio 13 • 930 hs.
Dirnarts dia 14 • 930 lis.

•

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
Vendo lote montacargas pequeño, hormigonerag pequeño, plataformas y andamio y
tablones, bancos de andamio
y bornquetes, reglas telescópicas y herramientas pequeñas,
10 persianas mallorquinas de
norte a estrena. Tel. 84 48 08
(10-9)
Vendo piso, precio muy económico. amueblado, tres dormitorios. 96 metros, buen estado. 5.300.000. Tel. 82 20 67 noches (10-9)
Se vende antena de 2 mts.
de base. C/ Sant Llorenç rr 3 2n. Sant Uorenc. Tel. 56 90 21
(sólo viernes tarde y noche).
(10-9)

37, mananas(27 8)

cioa convenir.(6-8)

Manaca Tel 55 20 08(27 8)

Cerc estudi, preferentment
zona Port, 1' Illot, So Como,
Cala Millor. Preu assequible.Tel
5536 18(27.8)

Se ven o es Doga casa planta
boxa. Borri Ajuntament Tel 82
1849(6-8)

Es boga o es ven pis a Porto
Cristo, centre, 3 habitacions i
torran°. Tels. 82 18 49 - 55 10 67
(20-8)

Se vende portabicicletas
Sant Uorenc. Tel 56 90 42. A
partir l' 00(27.8)
Vendo maquina registradora
marca Royal, con cajón portamonedas incluido. Tel. 55 23 72
(27.8)
Venc Renault 5 blanc PM-0.
Revisió fTV Juny 94. Ir formació
C/ Sureda, 19-A. Porto Cristo o
contestada automàtic 55 17
87(278)
Se vende 9-5 TL PM-0 blanco, revisado. Precio: 170.000
pts. Tel. 55 34 32(20-8).

Vendo vespa 200 cc PM-Y recién pintada y reparada, con
intermitentes, precio 100.000
pts. Tel. 552249(10-9)

Dispongo cuartón de tierra
para vender o alquila. Interesados Tel. 55 32 37 (mañanas)
(20-8)

Se vende piso travesía Antonio Mauro. 4.200.000. Tel , 55 23
38. (10-9)

Venc vespa 75 primavera en
bon estat. 50.000 pts. Tel. 84 38
43(20-8).

Vendo lote, mesa TV-2, estanterías de Bambú. 10.000 pts.
Tel. 84 30 14 De 9 a 10 de la
noche (10-9)

Se vende roqueta Tenis con
funda, máquina eléctrica de
afeitar, una silla playa nuevo,
placa cdefcrctora Corcho y
silla bebé para bicicleta Todo
precio a convenir. Tel. 55 57 94.
(20-8)

Venc video-consola master
system 11, amb 5 jocs per 20.000
pts. Informes d telf. 55 00 84
(m igdies)( 10-9)
Vendo pda cargadora en
muy buen estado. tracción 4
ruedas, ideal para finca rústica.
Preu: 1.650.000 pts. Aceptaría
automóvil como parte del
pago. Telf . 8380 55 (10-9)
Vendo Opel Kodett dosel
PM-H muy bien cuidado.
475.000 pts. Telf. 8380 55 (10-9)
Se vende tocadiscos (Sant
Llorenç) Tel. 56 90 42 (sólo viernes,tordesynoches)(3-7)
Vendo 2° piso en Manocor
105 m°, totdmente reformado.
Tel 84 33 36(3-7).
Vendo Vespino NXE -2 arios y
medio. Precio a convenir. Tel.
55 18 97 (medodos).(3-7)
Vendo chalet en Porto Cristo
amueblado con piscina. 540
rrr. Precio 13.500.000 pts. Tel. 55
3443 (noches). (3-7)
Se vende Derbi Voriant Sport,
50.000 pts 14.000 kms. rodaje
con papeles y seguro. Tel. 82 23
61(3-7).
Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts entrado a convenir y 36.000 pts. mensudes, con
garantía hipotecoria 12 años.
Tel 82 01 19 (lunes, miércoles Y
viernesde 15a 18 horas)(3-7).
Vendo Yomaha TZR-80, PMBJ Regalo un ano de seguro.
traspaso, casco y seis botellas
de aceite 10.000 kms. Precio:
180 000 pts. Tel 55 4750 (3-7)

Se venden 3.000 m de tierra
con depósito alto de agua en
la carretera Vieja San Lorenzo
parte SYP. Tel. 585944(20-8)
Se vende transmisor de 2 metros de base C/ Sant Uorenc rr
3-2n Sant Llorenç. Tel. 56 90 42a
partir de 13' 00h. (20-7).
Se venden 4 cocheríos de
108m. en total C/ Lepanto n° 2.
Te1.64 79 38 (20-8).
Vendo Zodiac MK I GT. Motor
Yomaha 15 cc. Remolque homologado. 350.000 pts. Tel. 84
3810(20-8).
Venc YAMAHA TZR-BD, en
molt bon estat, molts d' extres.
Tel. 55 46 05 (hores de feina)
(13-8)
Venc Mountain Bike ORBEA,
shimono 200. Extres. Preu:
25.030.- en bon estat. Tel. 55 43
11 (capvespres4 a 7)(13-8)
Se vende marmita de acero
inoxidable en perfecto estado.
Capacidad 140 I. a mitad de
precio. Tel. 58 52 65 (sólo mañanas)(13-8)
Vendo sola en Porto Cristo,
unos 700 m2 esquina poro chalet. Condiciones a convenir.
Vendo planta baja seminueva
en Manacor. Compro rústica
de cdidad, de 20 a 30 cuateradas, mádma distancia de
Manocor. 15 kilómetros. Tel. 81
07 56 noches y 55 18 37 horas
oficina( 13-8)

Se vende Yamaho FZ-750
con 6.000 km. 2 cascos Arar.
una cazadora piel tolla 40 y
botas Doinese rr 41. Tel. 55 57
90 y 8204 99. (27 8)

Se vende preciosa finca rústica de montarla. de 3550 m2,
con bosque de pinos, vista panorámica al mar y cercada de
pared de piedra seca, lugar
muy tranquilo. situada a 5 km.
de Manocor. Precio 700.000
pts. In( 844179 (13-8)

Se vende planta baja en
zona Baix d' Es Cós. Tel. 55 32

Vendo aparatos de estética
y peluquería. Tel. 55 40 76. Pre-

En Monoca vendo 1 er piso
céntrico completamente reformado, con muebles de fábrica
105 m2 listo para vivir Precio:
4.200.000 pts. Tel. 82 15 77 (noches)(6-8)
Casa de verano en Porto
Cristo bario Colegio ii Sos
Comes, tasación banco
5.800.020 vendo al contado
por 5.500.000 pts. Tel. 82 19 26
(abstenerse curiosos). Llamar a
partir de las 22 horas. (6-8)
Se venden bonsois de colección particria. Tel. 55 58 90 (8 a
9 tardes). (30-7)

Se alarido en Porto Cristo, Primer piso céntrico, amueblado.
automática y conservadora.
Tel 845423(20-8).
Es lloga uno casa planta
baixa a Cola Milla. Tel. 84 34 52
(20-8).
Es lloga local 300 m a Monocor. C/ Fábrica.56. Tel 84 34 52
(20-8).
Se alquilo piso en Porto Cristo,
finca Es Riuet. 3 hab. balo,
aseo, amueblado y electrodomésticos. Llamar tarde-noche.
Tel. 82 0028 (20-8).

COMPRES

Placa de Sant Joume. Tenc
oporcaments per llagar. Tel. 55
2888-810603(13-8)

Compraria vespa Tel 55 48
10(27 8)

PJquilo almocen en el Juan
Ramón Jiménez, rr 6. Tel. 81 04
12 (noches)( 13-8)

Comprarla una máquina de
cosir ALFA de 20-25 anys. Tel. 55
4744(30-7)

LLOGUERS
Se dquila piso zona Paseo
Mallorca, 3 habitociones.
55.000.- mensudes.Tel 72 80 97
(de9a2h.)(10-9)
Se alquila casa planta baja
en Porto Cristo zona mitja de
Ma completamente amueblada con teléfono y cocharro
para informes telf. 55 08 07
horas de comercio,(( 10-9)
Se alquila o se vende 2° piso
en Manocor, C/ Bartolome Sastre 24 Te1.5859 44. (10-9)
Cerc pis o apartamento Manacor per Hogar. Tel 55 19 37
matins .(10-9)

Se dquila piso céntrico,
amueblado. T.V. lavadora frigorífico etc. No falta nodo. Pza.
Ramon Llull (plaza Mercado). 3
habitaciones, gran salón comedor. Arlquiler mínimo un orlo
40.000 pts. mensuales, ideal
para recién casados. Tel. 82 19
26 (a partir noches)(6-8)
Se alquila local apto para
cualquier negocio. Tel. 84 40 31
C/ Capdeperan°5 (6-8)

OFERTES
TREBALL
Se necesita camarera para
Disco-Pub en Petra, referencia.
Tel. 56 10 30 (llamar de 130 15
h.)(27.8)

Alquilaría piso o cosa en
Porto Cristo todo el ano, máximo 35.CCOpts. Tel 55 35 02 (109)

Se precisa personal femenino entre 18 y 25 años para trabajar en Bingo Manacor. Interesacias presentarse de 19 a 21
h. en C/ Rector Coldentey, 4.
Tel 551590(258)
(25.8)

En Porto Cristo. alquilo piso
completamente edipado)
Tel 551610(3-7)

Se necesita carnicero o canicera (Manacor), Inf. Tel. 20 34
61(2-7)

Frente a la playa de Porto
Cristo, alqulo local paro cualquier negocio. Interesados Ilamaral82 1565(3-7).
Se alquila piso en s-Illot, 3 habitaciones. amueblado. Meses
de Septiembre y Octubre por
45.000 mensudes. Tel 56 74 89
(3-7)
Se dquila piso amueblado
en Manacor junto a 1 Mossen
Alcover con 4 hab.,sdón com
con chimenea. 2 bonos y garaje con aparcamiento 2 coches
con trastero grande, 4° piso
con ascenda. Tel. 82 25 12 (de
2-15a4-15yde21 a23) (27.8)
Alquilo piso en Porto Cristo, 3
hab. y 2 baños. cdefocción,
televisión y lavadora Tel 67 04
69 (27.8).
Se aguda piso céntrico
amueblado, con teléfono en

DEMANDES
TREBALL
S' ofereix ()L'oto de 20 anys
per fer feina els dissobtes. Tel 55
1499. (10-9)
Cerc feina per fer net per
hores. Tenc 30 anys. Tel 55 51 36
(10-9)
Se ofrece mujer responsable
para cualquier clase de trabajo, por horas o al mes. Tel. 55 09
06(10-9)
Cuidaría persona mayor o
enferma. Tengo 50 años i buen
carácter. Con referencias. Tel.
403168(10-9)
Sra de 50 años, con referen-

cias cuidaría casa en el
campo Te1.403168 (10-9)
Al loto de 22 anys cerca
feina de qudsevol cosa per
horas capvespres, experiencia
RAMA alimenticia. Tel. 82 00 56
apartir2migclia.(10-9)
Chica joven. 16 anos busca
trabajo media jornada. Tel. 55
18 97 (medioda).(3-7).
Home de 30 anys. cerca
feina de qudsevol cosa. Tel. 55
3724(3-7)
Chica de 16 anos busca trabajo para guardar añoso cualquier cosa Tel. 56 95 18(27 8)
Se ofrece joven con carnet
de 1° para cualquier trabajo.
Te1.58 1321 (de 9 a 13 h.yde 15
a 21h.)(27.8)
Cerc feina amb urgencia de
qualsevol cosa. Tel. 55 58 60.
(de 13a 15 h.).(20-8)
Se hacen todo tipo de remiendos de construcción. pintura, etc. Llamar tel. 55 05 47.
(20-8).
Se ofrece ayudante electricista y reparador de aire ocondcionado. Tel. 82 23 61. Juan
Sánchez(13-8)
Hombre de 32 anos de responsabilidod y confianza muy
avalada busca trabajo cuyo
horario sea compatible con mis
actividades cristianas. Recado
al tel. 8435 89 (Sontiogo)( 13-8)
Cerc feina de guarda ans a
hivern. (de novembre a abril).
Amb experiencia. Tel. 84 46 57
AinaNicolau.(6-8)
Busco trabajo para crida
niños en Porto Cristo o s' Illot.
Tel. 8223 61(16-7).
Chico responsable busca
cualquier clase de trabajo
serio. Media jornada. Tel. 55 54
47 (llamara mediodaX16-7).
Chica de 24 años busca trabajo para limpiar despachos
en oficinas. Tel. 55 33 60 (llamar
Tardes) (9-7

DIVERSOS
Cerc company per compartir pis a Barcelonazona Universitaria. Tel , 84 39 51 - 81 01 70
(10-9)
Es donen classes de solfeig i
piano. Només demafins. Tel. 55
5106(10-9)
Cerc un estudiant per compartir pis a Palma. Tel , 55 01 68
(10-9)
Pintores serios buscan modelos (hombre y mujer) por posar
en clases de arte. 82 20 67 noches (10-9)
Cerc mobles antros, tones,»
codires. etc... Tel 58 59 97 (20- 3
8).
7
tb

Se hocen trabajos de pintura Zr."::
y albañilería Precios a convetr,
nir Tel. 843173(13-8)
73(13-8)

NECROLÒGIQUES

Isabel Gelabert
Suñer
(a) Son Pusa
Morí als 87 anys

Isabel Gelabert
Sureda
(á) Des Refalet
Mori als 91 anys

Del 3 al 8 de setembre

Margalida Gomita
Llompart
(á) Can Rotger
Morí als 80 anys

Pompas Fúnebres de

:

Una reunió anual
molt especial

Molt especial deu ser aquesta reunió de les alumnes del 69 del Col.legi de San Francesc. Trobar-se per
sopar juntes i xerrar de la vida, és sempre agradable.
L'amistad no es perd, es guarda, malgrat no es pugui
seguir dia a dia.
Aquest grup d'amigues, antigues companyes
l d'estudis, es va reunir el passat dissabte, dia 21
d'agost al Restaurant Sol i Vida de Cala Murada, on
varen disfrutar d'una molt agradable vetlada. Una cita
E
que es tornará a repetir el proper any, així com venen
fent des de fa quatre anys seguits.

Antonio Ramos
Cortes
Morí als 78 anys

Manacor

Tel 84 47 84

JO PECADOR
Novel.la

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

de Llorenç Femenias

16
Després d'aquella trifunga de sentiments d'esglai tirats a la cara de D. Rafel, que de debe, l'ompliren de temptacions provocades per aquell panorama encisador -que a pocs centimetres del seu
nas, l'ardent Magdalena, li havia oferit- u costa pena serenar-se i, adhuc l'endemà encara no sabia
d'on havia tret la fermesa de voluntat per rebutjar aquell allau de dolça fantasia, ni com dugué el
seu natural abrivament a retxa per no sortir del confessonari fet un cavall de parada, i, amb estola
o sense, i amb els braços fets mordales de crac, atènyer a Magdalena acceptant el seu oferiment
ambdós, fondre's dins la penombra de l'església, en una sola ombra, i restar llaçats fins que el
rellent de la matinada els desferrás, com es desferra un segell engomat amb la bavor calenta perquè
tot havia succeït secretament dins la distancia minsa del guix de les parets de fusta del confessionari que tant poc costava surtir d'aquell moble infecte però Don Rafel malgrat va saber mantenir el
cap damunt les espatlles, el dia següent, seguia estant amarat d'amor però tenint que espantar bubotes, va escoltar els bons consells del coixí i creient que era millor pel maldecap, una passejada
que una tanda d'aspirines, amb l'Aula de Religió de l'Escola Pública de Don Joaquín Morado que
ell dirigia, organitzà una excursió per cansar-se el cos, no veure a Magdalena i oblidar, així com
fos, l'atipament de goig que corn un bell somni Ii havien paixit per la boca del cor, posant-li al seu
abast, una joguina d'encís -un amor de dona- com si fos un vespre de Reis, sens que ni tantsols,
haver-lis escrit la carta, ni posada a la finestra la sabata de faves pels seus cavalls. Na Magdalena,
ciar i llampant, Ii havia trabucat el carro dels seus sentiments, i, Don Rafel, per defugir-se, necessilava, altra volta, posar els peus en terra; sacsar el sac dels pensament rebels; tornar veure que dos i
dos fan quatre; que l'estat del Capellà -que per raons històriques i criteris conciliars havien confús
el cul amb les tèmpores- tenia que ser celibatari; oblidar que corn els centaures que tenint mig cos
de persona i mig d'animal, no poden atendre els crits ensordidors i imdómits de la part animal;
fer-se creure que no poden tenir cor ni penis, quan de veritat tenen de tot; i deixar-se de cal:N:mies
romàntiques tot i que la crua realitat és que han volgut que els Capellans fossin uns essers particulars, rars, amorfes que sens ser bornes de veritat tampoc són àngels ignorant que el sexe, de tant en
tant els hi pica i han de gratar.
Per aclarir el cap i buidar-lo de preocupacions -pensava D. Rafel tal com havia sentit dir- que
era bo distreure's, fer una caminada.
I, per aquell dia d'excursió que havia ideat, el Mestre Director de l'Escola Pública on ell ensenyaya, Don Joaquín Morado, li dona tot el comandament, per ell restar a ca seva descansat i poder
llegir qualsevol llibre de Vicente Blasco Ibáñez, valencia com ell, i com la mateixa «Vicenteta» i
d'esquerres, com Don Femando de los Ríos, el del monocle i barba, al qual imitava, a Pollença, D.
Lluís l'Apotecari de la Font «d'eu» Gall, per?) menys polit que l'ideòleg, perquè un «xic» veient-li
un fideu a la barba, li digué un dia:
-Ara li endevinaria, Don Lluís, que avui ha dinat de fideus.
-Idoi, no! -li contesta D. Lluís- ahir hi vaig dinar, no avui.
D. Lluís era un personatge singular, quasi estrafalari, que sovint passava hores dret damunt el
portal de l'Apotecaria, corn un tafaner mans fentes.
I, D. Rafel, passant per la Font d'eu Gall, va escometre a D. Lluís, -que aquel! dia no portava
cap fideu aferrat a la barba- amb tots els «xics» que manava com una llocada de polls, i, a la
surtida de la Vila, veient el pont roma, per associació d'idees, i el llatí del Seminari, rememora
l'Oda a Horaci de Costa i Llobera:

«Príncep afable de la docta lira
mestre i custodi de la forma bella:
Tú que cenyires de llorer i murta
dolça corona,
ara tolera que una mà atrevida
posi a mon poble la que amb tal fortuna
tú trasportares el solar de Roma
cítara grega»
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Deixant el pont romà entraren a l'Horta pollencina, posada com estora entre la Vila i les primeres altures de la Serra de Tramuntana entre la verdor de les hortolisses, les artèries d'aigua en
forma de siquiola i les casetes d'estadans d'altres pagos per arribar amb ànims de conquesta al tall
profund entre dos penya-segats de la primera muntanya de Tamelles on l'obertura de la roca s'encara els dos galters que de lluny, sembla que per estret, un home, amb els braços en creu, pot
repinyar als dos costats, i que, quant baixa aigua per la torrentera, per passar-hi els caminants
s'han de pegar costarades i sempentes amb la corrent esquerpa. Per() no és així, per quant, l'home
enginyós, a una de les dues cares, al costat, hi ha aferrat un caminoi, just-just l'amplada de les
Ilandes d'un carro no massa pressumptuós, que, está subjectat artificiosament a la roca com un niu
de falzia.
Seguint la torrentera d'aigua llenegadissa entre joncs costaners i còdols com ous de drac s'entre
dins un bosc d'aglaneres de fulla aspre, pins i garballons que atapaeixen el comellar que assenyala
el viarany del Castell del Rei, encara lluny. L'aigua de la torrentera que caminant Ilavora les pedres pegant esclats, però d'antuvi ensinestrada, mou la roda d'una fábrica de cartró passant-hi
sobre, de cul de cul, i seguir el seu cap-a-vall, a la rossegueta, clara i tant purificada que, D. Rafel
i els seus companys d'eixida, bevent-la dins el cocó de la mà, de legítima i natural, no fi trobaren
gust de res, per mancar-fi les impureses que donen sabor a les aigties.
Els grandolassos, per entreteniment i gola, rompien les soques tendres dels garballons per a després d'escatar-les de barballeres fins al viu amb un ganivet i alhora se-ls menjaven el popís blanc
com tronxos de colflori o troncs de cards pelats mentres abres, menys violents, però indòmits, sens
perdre el ritme de fer camí, pispaven a les murteres els seus murtons, negres, com l'olivó, dolços
de popa i de fel els pinyols, per?) tots, caminant, feien alulea.
El camí s'enfila i els costers del cami es descarnen i les muntanyes nues, impúdiques mostren el
defalliment miserable i rocós per on es veuen córrer i pasturar cabres salvatges que boten, com a
llagosts, de penya a penya com si dins l'os de les carnes, tinguessin una molla metállica de cent
espirals que les fa rebotar com pilotes de roca en roca i fixar-se expectants i remugant la darrera
ambosta de fanás, i a distáncia sempre previsora a la malignitat de l'home, no perden calada alertades pel seu instint sempre fugisser a les pedrades dels al.lots repropis. Un mascle auster de barba
xinesa i banyes cargolant les orelles, s'exhibeix estàtic dalt el penyal més gros com si fos una
estàtua de roca robada a la mitologia antiga grega, enveja faraónica del més pressumptuós i idólatra població ecológica presumint de taleques llargues i feixugues, al temps que, per la verga escup,
petits esquits d'orina calenta i exhalant, tot ell, com símbol de virilitat, un repugnant olor de masde de prestigi i crèdit.
El camí s'enfila fent orsades fins arribar a les ruines del Castell del Rei guaitant, sobre un
penya-segat, alt, emplomat com un mirador d'esglai a l'immensitat de la Mediterrània blava, que
fou fortalesa on hi sufriren setge i lluitaren els fidels al Rei En Jaume III quan la usurpació de
Mallorca per Pere IV, el del Punyelet, des de juny fins a agost de 1343.
A n'aquell niu de falcons i altres aus de salvatgina, els alumnes de l'escola de Don Joaquín
Morado capitanejats per Don Rafel, el Vicari, dinaren, baix el síndrome del vertigen i els embaumes dels pins i aglaneres. Don Rafel, per la magestuositat del paisatge negligí a Magdalena i el
xelistre fi, fresc i penetrant u buidà el cap de pensament mortificaras. Don Rafel estava ocupat.
Alguns dels al.lots volgueren amollar-se a dins l'olla del Castell on hi guardaven els presoners i
tingueren por, altres, llançaren peches cairades a la mar profunda per escoltar el xisclet que produien al mateix penya-segat no poguent vèncer la resistència de l'aire que amb força, feia retrocedir el llançament, per molta d'empenta i fua que hi posassin en l'empresa de tirar lluny, abans de
caure a la mar.
Era hora de la tornada a Pollença, i, Don Rafel ordenà la marxa de retorn. Un esvalot de corb
estaven fent un tiberi d'una cabra morta. Els al.lots imantaren fer-lis perdre el remuc llançant-lis
pedres però els ocellots tètrics, només s'allunyáven del convit fent una volada curta.
Després d'haver escampada la vista a voler, a posta de sol, tornaren.
A Don Rafel, sa mare, Na Bet de Son Tirano, just arribat, Ii aparellà un cubell d'aigua teba amb
sal per a descansar-li els peus de la caminada. Era un aviciat de sa mare. Don Rafel, el vespre, va
dormir com un sauló.
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