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7 Anys de 7 Setmanari
Per una vegada i sense que serveixi com a precedent, aquesta setmana parlarem
una mica de nosaltres mateixos; de la publicació que ara mateix el lector té a les
mans: 7 Setmanari.
S'han complit ja els 7 anys d'existència d'aquesta publicació que sortia al mercat
per primera vegada a la darreria de novembre de 1986 amb l'empenta d'un grapat
de persones entusiastes que intentaven aportar una major diversitat i pluralitat al
món de la informació d'aquesta ciutat i de la comarca.
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L'important és, que al cap de 7 anys, la revista s'ha consolidat dins el mercat peno-
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dístic havent arribat a les metes que es %aren a l'inici.
Pero mai és convenient ni el conformisme ni l'autocomplaença i per això, quan

Durant tot aquest temps s'han anat produint canvis de tot signe, molts d'ells impulsats per l'afany de millora de la revista i d'altres per la mateixa inercia de la vida.

arribam als primers set anys de vida, volem donar un nou impuls a la publicació. Per
52

això el lector haurà notat canvis estructurals que afecten la presentació de la revista:
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color a la portada que intentarem mantenir en el futur; més seccions -que s'aniran
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ampliant setmana a setmana fins arribar al 7 Setmanari que desitjam- i una nova maquetació que té per finalitat facilitar al lector l'arribada de la notícia, donant un relleu
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especial a la imatge.
Tot això ve, en bona pan, facilitat per l'adquisició d'uns equips informàtics que
possibiliten més qualitat en la presentació i una composició més coherent i, en definitiva, més atractiva.
Set anys després de l'aparició del primer número de 7 Setmanari, renovam el
compromís adquirit el primer dia amb la societat de Manacor, de tot el municipi i de
la comarca de Llevant. Són moltes les coses que han anat canviant dins la nostra so-
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cietat al llarg d'aquest petit període de la història i això fa que el camp informatiu sigui també més ample que ara fa set anys. A més d'una informació que intentam sigui
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seriosa i contrastada, pensam que hem d'adquirir nous compromisos amb la nostra
societat i de manera especial amb aquells que afecten l'economia i els aspectes so-
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Creim que és un bon moment per refermar tots aquests compromisos i adquirir-

ne de nous: contribuir de forma decidida a la pluralitat de tot signe, donant cabuda
a totes les persones i grups que, d'una manera o altra, pero respectant les regles del
joc democràtic, lluita per una societat més lliure, més plural i més humana.
Volem contribuir a un nou equilibri dels valors socials, perquè creim que les solucions del futur passen per accions que es fonamenten en valors que la societat
próspera dels vuitanta ha anat deixant de banda.
1 és precís que des d'aquesta columna, expressem l'agraïment a tota la gent que
ens ha anat seguint, setmana rera setmana al llarg d'aquests set anys i ens ha donat
suport. Intentarem no defraudar-la al futur, amb noves iniciatives i acceptant de bon
grat les critiques i suggeréncies que ens ajudin a fer un 7 Setmanari molt millor en
els pròxims set anys vinents. •
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Cap cop de timó
S 'ha fet el Partit Popular amo i senyor de la Televisió de Manacor?, és la
pregunta que es fa ara molta gent
coneixedora del món de la política
local, més després de qué s'hagi filtrat
així la notícia, passant intencionadament de la pregunta a l'afirmació, de la
venda de les accions de la societat Produccions Llevant S.A., formada fa dos
anys per explotar la televisió manacorina. Pot ser sí o pot ser no, la resposta
només el temps la donará. De moment
només hi ha la compra de 13 de les 27
accions que componen aquesta societat per part d'una serie de persones
pròximes al Partit Popular, com poden
esser el president i el secretad del
comité local, Bartomeu Rosselló i
Antoni Nebot, i el que fos el secretan
anteriorment, Joan Servera, entre
d'altres empresaris manacorins.
Significa això, però, que s'hagi de
produir una intervenció ideológica en
la Televisió, que suposi un canvi radical en la programació. També només
el temps ho dirá. El que sí convé saber,
però, és que la compra de les accions
per part d'aquestes persones s'ha
degut a qué s'han posat en venda les
que un dia compraren persones pròximes al PSOE, com poden esser el portaveu municipal Josep Barrull o el regidor i metge Antoni Mesquida, entre
d'altres. Aleshores la creació de la pro-

ductora, ideada per donar continuïtat
a la iniciativa de Mateu Llull, impossibilitat ja per prosseguir-la totsol, no tant
sols no va suposar cap casta d'intervenció ideológica o prográmatica, sinó
que més bé les coses continuaren
igual, fins que per voluntat pròpia
parts d'aquells primers accionistes
decidiren recuperar els doblers invertits venent les seves participacions.
Tampoc va passar Ilavors que algú es

dedicás a dir, intencionadament, que
el PSOE pretenia dirigir la televisió

Albert Sansó

44
EL QUE LI HA PASSAT
A LA TELEVISIÓ DE
MANACOR DE MOMENT ES
POT COMPARAR AMB EL
QUE VA SUCCEIR AMB
ANTENA 3

55

local.
I pel que fa ara, de fet, la compra—venda d'accions firmada el passat
dilluns no afecta més que a una pan,
13 de les 27 participacions, en una
societat que no permet a una mateixa
persona tenir més que quatre accions.
Vol dir això que pan dels promotors
de la societat, fins a firmar les 14
accions restants, empresaris i persones
de molt diferentes ideologies, decidiren mantenir la seva esperança en el
futur d'una Televisió de Manacor.
Gen és que sí pot haver-hi alguns
canvis en el futur. Perquè el promotor
de la Televisió de Manacor, Mateu
Llull, quan va proposar la creació
d'aquesta productora no cercava
només a gent disposada a posar
doblers, sinó també a col.laborar amb
la gran tasca que suposa fer arribar a
les cases una programació de digna
qualitat. I amb aquest aspecte, sembla
que el nou accionariat está més disposat a fer feina.
Jo, de moment, compar el que ha
passat a Televisió de Manacor i els
comentaris interessats que se n'han
fet, amb el que succeí no fa gaire amb
Antena 3. Quan es veneren les accions
de la cadena privada molts posaren el
crit en el cel i alguns professionals
abondonaren la casa. Però el cert és
que des de Ilavors la cadena privada ha
guanyat en qualitat i en quota de mercat. Voldria que per a Televisió Manacor suposás el mateix. I no hi veig cap
motiu per a qué no pugui esser així. El
més important de tot és que Manacor
continui tenint la seva Televisió Local i
de cada dia sigui millor la seva programació, dins la línia iniciada pel seu
promotor, Mateu Llull.

Set anys

Telelevisió Manacor

M és important que això és el fet

que pot esser fructífera.

comença una nova etapa

de qué un setmanari local que va néixer amb un esperit independent i amb
la intenció d'oferir a la població del
municipi de Manacor i localitats més
pròximes una informació veraç i plural
hagi complit els set anys mantenint en
tot moment aquells objectius pels que
va crear-se. Record que el meu primer
escrit en aquell recent nat setmanari,
encara com a col.laborador, pretenia
aplaudir la iniciativa i resaltar els valors
de la premsa, arribant, en to humorístic, fins a recordar que després d'haver-lo Ilegit o haver-se quedat antic per
l'edició d'un nou exemplar, el paper
d'un diari o un setmanari sempre pot
servir per embolicar l'entrepá o
començar foc a la xemenia.
Aquella nova revista no necessita
molt de temps per donar-se a conèixer. Ni tampoc per aconseguir l'objectiu de tota empresa, arribar a una
quota de mercat óptima pel producte.
Tot i que la meta és sempre la d'anar més enllà i augmentar de cada dia
el nombre de lectors, la qual cosa
encara está succeint. Els principis no
foren ni fàcils ni difícils, els que hi
fèiem feina sabíem que tot era qüestió
de donar un producte de qualitat,
capaç de transmetre aquesta filosofia
d'independencia, pluralitat i veracitat
que hi havia marcada. Pot ser un dels
motius sigui, també, el bon ambient de
feina que sempre hi ha hagut en
aquesta casa. Bon ambient, acompanyat ara per una millora en el sistema
de producció, la qual cosa garanteix
que pugui haver—hi 7 Setmanari per
molts d'anys.
7 Setmanari, set anys. Molts d'anys!
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El campanar

A

NO CAL ALARMAR-SE,
PERO SÍ EXAMINAR
EL CAMPANAR DE
L'ESGLÉSIA GRAN PER
EVITAR QUE CAIGUIN MES
ADORNAMENTS

55

l campanar de l'Església Gran de
Manacor Ii va caure el passat dimarts
un tros de cantó de la cúpula. Un dels
adornaments de la façana de la part
més elevada es va desprendir de més
de cinquanta metres d'altura i va anar
a caure sobre un cotxe que estava
aparcat. Sembla, però, que no hi ha
perill de que l'edifici s'esbuqui, segons
les darreres análisis arquitectòniques
practicades. Això sí, però, caldria examinar ara si els demés adorns es troben en condicions, ja que mentres caiguin sobre maquines, tot i que els mals
s'han de reparar, el cas no es greu.
Però en una persona, des de tanta altura, les conseqüénscies serien greus.
No cal alarmar—se, però sí prendre
mesures.

Avda. des Torrent, 1 Manacor Tel. 55 06 50

EffeRt

••••••••• •.• .

::::::11:11:1111111111:111:11011::::

GRUPO ATENAS NAVIDAD
-

GRUPO ROMA FIN DE AÑO
-

SALIDA 23 DICIEMBRE
REGRESO 28 DICIEMBRE

SALIDA 30 DICIEMBRE, 2330 hrs.
REGRESO 02 ENERO, 2130 hrs.

- Avión directo Palma/Atenas/Palma
- Hotel **** AD
- Traslados Aeropuerto/hotel/Aeropuerto

- Avión directo Palma/Roma/Palma
- Hotel elegido AD (muy céntrico)

- Cena especial Noche Buena con espectáculo
- Acompañante desde Palma

PRECIO: 39.500 PTS.

- Traslados Aeropuerto/hotel/Aeropuerto
- Autobús desde Manacor
- Acompañante de Viajes Manacor

PRECIO:

(TASAS NO INCLUIDAS)

HOTEL *** sup. 34.500.42.900.SUPLEMENTO AUTOBUS DESDE MANACOR: 1.000 pts. HOTEL ****

PLAZAS MUY LIMITADAS
NO CERRAMOS AL MEDIODIA - ENTREGA DE BILLETES A DOMICILIO

LA PRIMERA AGENCIA DE VIAJES DE MANACOR Y COMARCA

SEGURETAT

INSTANT

S.L.

Passeig Antoni Maura, 4
Tel. iFax 55 57 67 . MANACOR

Instal.lacions, reparacions i mantaniment
ALARMES: ROBATORI I INCENDIS
CIRCIRTS TANCATS DE TELEVISIÓ

PRESSUPOSTS SENSE COMPROMIS

FIRMA CONVIDADA

És necessari dir... prou!!!
Marc Juaneda i Caldentey
Profesor Tècnic I.F.P. Manacor. -

cosa de tots... i per a tots.
Els problemes de tràfic tenen més a veure
amb l'Educació dels usuaris, que, amb els mo-

Un dels elements caracteritzadors de la

tius, que generalment s'addueixen per justificar lo injustificable.

societat actual és, sens dubte, l'omnipresència
de l'automòbil, motocicleta o ciclomotor dins

Dia a dia ens estam destruint a nosaltres

el transcorre quotidià.

mateixos amb el nostre comportament. Ens

És el símbol de la velocitat i de la supera-

convertim, ens transformam diria, quan tenim

ció de l'ésser humà, per desplaçar-se lliura-

a les mans el volant d'un automòbil o el mani-

ment. És en darrera instancia un símbol del

llar d'una moto, en autèntiques titelles domi-

nostre temps que traspassa la simple técnica i

nades per la máquina convençuts d'ésser els

que, fins i tot, crida l'atenció dels sociòlegs i

millors, els més poderosos, els més ràpids, els

estudiosos del comportament humà.

més...
Utilitzem els vehicles no com a mitjà, sinó

Però, tot això, ens duu a greus problemes

com a fi i símbol de poder territorial, però que

que no sempre tenen fácil solució.
L'augment d'aquest sector, de l'automo-

en un moment donat no som capaços de con-

ció, de la circulació, dels avanços de les tècni-

trolar-los, o més bé controlar-nos. I d'aquí sor-

ques de fabricació (motors més potents, més

geix el desastre, el fracàs i l'accident, al final

rápids, menys pesats...) i gran facilitat d'adqui-

d'una experiència meravellosa... la vida.

sició, condicionen en gran manera les infraes-

Parlem de punts negres o la carretera.

tructures de les poblacions inclusiu el desen-

però, com deia un responsable de tràfic -els

volupament urbanístic i la pròpia conducta

punts negres no són a les carreteres sinó al

deis usuaris de les vies públiques.
A uns comportaments totalment absurds,

quals un elevat percentatge foren menors de
25 anys. El 93 duu camí de superar-ho.

d'una gran majoria d'usuaris d'aquestes vies

Per algunes malalties la ciència té dificul-

(abús d'alcohol, somnolència, condicions cli-

tats per trobar solucions, però, aquesta sí,

matològiques, distracció, maniobres anti-regla-

aquesta té solució.

cervell dels condutors- i pens que tenia raó.
Cree que és molt important el que s'está
fent als centres escolars: introduir a les escoles
l'Educació i Seguretat Vial.
Aquí a Manacor paral.lelament al cicle Inicial ja s'està impartint dins l'ensenyança mitja-

mentáries i grans velocitats) si ho barretjam

I aquesta solució ha de sortir de la pròpia

tot junt, el resultat de tan explosiva combina-

societat, de nosaltres mateixos. Hem de dir

na (I.F.P. Na Camella), on un nombrós grup

BASTA!! a aquesta guerra quotidiana que ens

d'alumnes está immers en l'aprenentatge i

ció no pot ser més destructiva.
L'abús de l'alcohol i altres drogues per

está guanyant la partida.

transmissió d'aquesta ensenyança, i que, en

part d'un cert sector de la població, principal-

Hem de participar més del sentir d'aques-

aquests moments está en fase d'elaboració

ment jove, adduint una necessitat d'evasió del

tes famílies destrossades per la pérdua d'un

d'una campanya de sensibilització, recolzat

quefer quotidià i un rebuig a les normes del

fill, d'un pare o d'una germana. Hem de parti-

d'eslogans i adhesius per anar distribuint mas-

més poc comú dels sentits, el sentit comú, fa

cipar més del que senten aquestes persones

sivament, i per la qual desitjam i soLlicitam

que els caps de setmana siguin per molts

que veuen el seu futur lligat a una cadira de

una bona acollida.

d'ells i per un gran nombre de famílies una lo-

rodes, o a qualsevol altre estat d'incapacitat.

teria terriblement dolorosa.
Él plaer de la conducció s'enfronta a una
sinistralitat que supera en víctimes quasi les

I perquè ho volem ser, hem de lluitar en
contra d'aquest mal que, a ells, ha afectat.

Inculcar aquests principis bàsics de Seguretat Vial ha de començar pels més joves, que
a la vegada, ho poden transmetre als seus ma-

Uns dels mitjans, actuals i prometedors,

jors i si això s'assoleix estarem tots d'enhora-

és l'Educació i Seguretat Vial amb uns objec-

bona i en el bon camí d'aconseguir una con-

D'escarrufants es poden catalogar les in-

tius amples i dirigits als escolars i extraesco-

vivència més auténtica i relaxada.

formacions que, cada dia, apareixen en la

lars, i per altra banda a tota aquella persona,

premsa. Les xifres esgarrifen ja fins i tot als

que per la seva professió o activitat, pot comu-

menys insensible. I és que no hi ha per menys;

nicar uns coneixements d'interés eminent-

en el 1992 ens vàrem acostar a les 9000 vícti-

ment social.

més greus malalties d'avui en dia.

mes mortals dins el territori nacional dels

Es tracta idò de qué la Seguretat Vial sigui

Acabem amb aquesta lacra que, social i
econòmicament ens está destruint.
Siguem capaços.... diguem BASTA!!!
Perdiguem un minut de la vida, no la vida
en un minut. •
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POLITICA
L'Ajuntament havia previst recaptar 40 milions de pessetes durant 1993

Cobrat un milió en sancions urbanístiques
L'Ajuntament de Manacor només ha cobrat un milió de pessetes en sancions per infraccions urbanístiques, quan havia
previst recaptar 40 milions en aquest concepte durant 1993. El delegat d'Urbanisme, Rafel Sureda, assegura que a l'hora
de tancar l'exercici econòmic s'hauran cobrat a prop de 20 milions i surt al pas de les crítiques de l'oposició cap a la seva gestió, assegurant que fins a la seva arribada no se cobraven multes per infraccions urbanístiques.
Albert Sansó
L'Ajuntament de Manacor només du
cobrades 999.000 pessetes en sancions urbanístiques, dels 40 milions que el departament d'Urbanisme es va proposar recaptar durant aquest any, segons consta en el
pressupost municipal corresponent a
l'exercici econòmic de 1993.
Aquesta xifra va ser oferida pel portaveu socialista, Josep Barrull, en un darrer
plenari, qui va afegir que hi ha liquidats, i
per tant a punt de cobrar, 12 milions més,
però va criticar el déficit de 27 milions de
pessetes amb qué, per tant, sembla que
será tancada aquesta partida del pressupost municipal a finals d'any. Per la seva
part, el delegat d'Urbanisme, Rafel Sureda, no va negar la veracitat d'aquestes xifres, si bé va apuntar que abans de tancar
l'exercici econòmic es poden cobrar prop
de 20 milions de pessetes en aquest concepte, per la qual cosa el déficit quedaria
reduït a la meitat del que inicialment s'havia previst. El delegat d'Urbanisme va explicar que aquest déficit s'ha produït degut a que una baixa entre el personal del
seu departament ha provocat un retràs de
prop de mig any en l'execució dels expedients sancionadors. Sureda, però, assegura que aquests 20 milions restants es
cobraran en posteriors exercicis económics, "ja que els expedients sancionadors
estan oberts i tot es qüestió de temps".
Rafel Sureda va aprofitar, a més, per
sortir al pas de les critiques dels grups de
l'oposició cap a la seva gestió urbanística

El departament d'Urbanisme de l'Ajuntament va enrera de cobraments.

(tant el PSOE com el PSM han demanat la
seva dimissió), per mantenir que fins posar-se ell al front de l'Urbanisme s'havien
oberts molts d'expedients sancionadors,
però no s'havien posat al cobrament, "la
qual cosa pretenem fer ara nosaltres, encara que dugui la seva feina i es faci més
lentament del que estava previst".
Déficit pressupostari
El motiu del plenari, però, no era el
de la situació urbanística, sinó el d'aprovació de les modificacions pressupostàries
proposades per l'equip de Govern. Barrull
va aprofitar el déficit en el cobrament de
les sancions urbanístiques, per declarar

que sumat al déficit d'altres partides, com
les de pagament de deute públic i cobrament de plusválues, el déficit del pressupost sumará a final d'any prop dels 60 milions de pessetes.
El portaveu socialista va criticar, per
tant, la gestió económica de l'actual equip
de govern. Opinió que no va ser compartida pel delegat d'Hisenda, Rafel Nadal, qui
va criticar a Barrull el que estás analitzant
el pressupost municipal com si ja estás
tancat, quan encara no hi está, i va assegurar que tot el que l'Ajuntament té pendent
de cobrament, ara en periode voluntari,
és suficient per fer front al deute de
l'Ajuntament amb els seus acreedors i
proveedors. •
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Les joventuts del PP exigeixen que tots els joves puguin complir el servei militar a les Balears

NNGG critica la implantada 'mili a la carta'
nisteri de Defensa respecte d'arreglar
aquesta situació. Exigeix també que es publiquin de bell nou les llistes amb els canvis de destinació dels joves per a qué puguin fer el servei militar a la pròpia comunitat, "sense necessitat de presentar cap
tipus d'instància, donat que l'error ha es-

Albert Sansó
L'agrupació de Manacor de
Noves Generacions ha redactat un
comunicat de premsa en el qual
critica el que s'obligui a la major
part dels joves a fer el servei militar fora de la comunitat autónoma
de les Illes Balears. Es refereix,
concretament, al darrer sorteig fet
per ordenador pel Ministeri de

Defensa, que per un error va destinar al 64 per cent dels joves de les
Balears fora d'aquesta comunitat
autónoma.
Els joves del Partit Popular asseguren no entendre com "un
procés informàtic pot ser capaç de
crear tants de problemes en
comptes de contribuir a solucionar-los", i consideren que "s'hauJosé Antonio Argiz, presidente de NNGG.
den de demanar responsabilitats a
les persones del Ministeri de Debombos". Noves Generacions es comprofensa que són capaces de provocar més
met a fer un seguiment del cas, per tal de
caos que amb els antics sortejos amb
qué es compleixen les promeses del Mi-

_ mperiwro
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tat comes per Defensa, així com s'ha reconegut, i per tant Ii correspon carregar amb
el pes i la responsabilitat de subsanar-ho".
Les joventuts del PP pretenen denunciar, a més a més, el que qualifiquen de

"farsa que des del Ministeri de Defensa i
des del PSOE s'ha orquestrat amb la pretesa 'mili a la carta'. Si aquesta novetat era
per produir aquests efectes, que se l'haguessin guardada a la butxaca, com han
fet amb totes les promeses incomplides
en aquests anys, una més no s'hauria notat".
2.500 joves a fora
Pel que després Defensa qualificava
d'error, el nou sistema de 'mili a la carta'
que a través de l'ordinador es va implantar
per substituir el vell sistema del sorteig
per bombo, el passat dia 18 de novembre
va destinar a 2.500 joves de les illes Balears a complir el servei militar fora de la seva comunitat autónoma. Això suposava
enviar fora de les Illes un 64 per cent dels
joves del total de 4.531 presentats al reemplaç de 1994. El sorteig per ordinador
del nou sistema havia donat preferencia
als voluntaris d'altres zones del territori
espanyol que havien demanat les Illes
com a primera destinació. Davant la protesta dels joves de la comunitat autónoma, el Ministeri de Defensa va prometre
que aquesta situació es resoldria. Fet que
s'ha anat produint poc a poc, si bé encara
no está completament resolt. •

L'Institut Nacional de la Salut garanteix que el centre podrá ser una realitat l'any 1996

Acabada l'estructura de l'hospital comarcal
L'empresa constructora del futur hospital comarcal de Manacor ha acabat ja amb l'elevació de l'estructura de l'edifici.
Ara es començaran les fases d'acabat dels interiors, instal.lació de serveis i realització de la façana. Aquestes tasques tendran una duració aproximada d'un any i mig. Després només mancaran els acabats exteriors i la dotació de material i
personal necessaris. La direcció provincial de l'Institut Nacional de la Salut ha garantit el compliment dels pinos prevists i la dotació pressupostària necessària per a qué l'hospital sigui una realitat l'any 1996.

Albert Sansó
L'estructura de l'edifici del futur hospital comarcal de Manacor está prácticament acabada. A hores d'hara es pot contemplar ja cada una de les cinc plantes de
qué consta l'edifici, dues plantes soterrani, una planta baixa i dos pisos. Aquesta
tasca es va començar a principis de juny,
amb un retrás de tres mesos, degut a que
l'inesperat descobriment de cavitats en el
subsol degut a les característiques de la
terra va fer necessària una cimentació especial.
Segons s'ha explicat des de la direcció
provincial de l'Institut Nacional de la Salut
(Insalud), una vegada acabada l'estructura, per a 1994 está previst emprendre
dues noves fasses del projecte. Per una
pan es començaran amb les tasques d'acabats de l'interior, des de construcció de
parets i canalitzacions, fins a la realització
de la façana exterior. Al mateix temps es
dura a terme la instal.lació de tota la pan
d'electricitat, fontaneria i tots els serveis
necessaris, com aire condicionat, cuines,
encalentidors d'aigua i demés. La duració
prevista per ambdues fases arriba fins a
mitjan any 1995.
Exteriors
A partir del mes de juny de 1995 está
previst iniciar la darrera fase de condicionament de l'exterior, entre la qual cosa
destaquen l'aparcament de cotxes, les voretes i els jardins, i l'equipament material i
tècnic del que precisa un centre hospitala-

Les obres de l'hospital comarcal continuen a bon ritme.

ri. Aquesta darrera fase no es preveu tant
llarga com les que es van a iniciar ara, per
la qual cosa a principis de 1996 l'hospital
podria estar completament acabat, depenent només de la dotació de personal la
seva entrada en funcionament. Aleshores
l'Ajuntament ja hauria de tenir resolts els
accessos rodats al nou edifici, tal i com varen assegurar que es faria el batle, Gabriel
Bosch, i el delegat d'urbanisme, Rafel Sureda.
Des de la direcció provincial de l'Insalud s'ha valorat positivament el ritme de
les obres, destacant només el retràs provocat per les carecterístiques del subsol,

temps, però, que s'espera poder recuperar avançant les tasques de les següents fases. Insalud assegura, a més a més, les
partides pressupostàries anuals per poder
dur endavant el projecte. "Es tracta d'un
projecte aprovat i que, per tant, seguirá
endavant amb els plaços prevists fins estar
acabat", es va assegurar. El compromís,
per tant, sembla evitar les preocupacions
sorgides entre els polítics autonòmics i locals davant els retalls pressupostaris anunciats pel Govem Central. De continuar alxí, l'hospital comarcal podrá esser una realitat l'any 1996. •
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DEL 3 AL 1 1 DE DICIEMBRE
TODAS ESTAS OFERTAS ESTAN DESTINADAS A CONSUMIDORES FINALES Y SE RIGEN SEGUN USOS ESTABLECIDOS PARA COMERCIO MINORISTA

Iniciat per Manuel LLaneras contra l'Ajuntament

El TSJ admet el recurs contra les obres de Sa Plaça

Sa Plaça, en una nova fase: La legal (Arxiu)

A. Tugores
Tal i com havia anunciat fa uns quants
mesos, quan encara es discutia la possibilitat de deixar la segona fase de la construcció de la nova plaça d'abastiments
com a simple projecte i no dur-la a terme,
un ciutadà, Manuel Llaneras, ha presentat
un recurs contenciós-administratiu per
denunciar, davant els jutjats, les irregularitats urbanístiques d'aquesta construcció.
La polémica es va desfermar quan
s'iniciaren les obres de la primera fase i
continuà els mesos posteriors, mentres es
veia que l'impacte de la nova plaça podia
ser molt greu per aquella zona céntrica de
Manacor. Llaneras, aleshores, semblava
disposat a presentar el recurs contenciósadministratiu si es començaven les obres
de la segona fase; el PSM presenta una al-

ternativa, que consistia en una moratòria,
deixant la part que va entre els carrers Jaume II i Antoni Duran, com a aparcaments
i convertir-se en plaça d'abastiments tan
sols els dissabtes.
Mentrestant, es posà en manca sembla que a satisfacció dels placers- la primera fase ja acabada. La segona era un simple
projecte que encara tenia la possibilitat de
no començar-se mai. Però ara, una vegada
començada ja la segona fase, el ciutadà
Manuel Llaneras, que ja posà fa anys un
conteciós a l'anterior equip de govern
amb resultat positiu per part del recurrent, ha decidit posar un altre contenciós
contra la totalitat de les obres que s'han
realitzat i es realitzen a sa plaça.
El cas, de moment, es troba en aquesta situació: el Tribunal Superior de Justicia

de les Balears ha admès el recurs. Les passes a seguir ara són les següents: el TSJ
demanarà tota la documentació, tot l'expedient a l'Ajuntament de Manacor que
l'haurà de presentar a requeriment del
Tribunal. Aleshores, l'expedient passará a
mans de l'advocat de Llaneras, que podrá
examinar-lo i decidir quins són els arguments per on decideix atacar.
Llaneras té, al seu favor, arguments
poderosos com són la manca d'un estudi
de detall, la manca de zona verda, la manca de reserva d'aparcaments i altres arguments poderosos. En contra n'hi té un de
molt important: el fet consumat. I consumat per una administració. Ara el tema entra en una altra dinámica: la dels Tribunals. El temps i la justicia diran si el contenciós aconsegueix la seva finalitat. •
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ESPECIAL 7 ANYS
198 6-1993

7 Anys d'història local a través de 7Setmanari
Han estat set anys que full darrera full 7 Setmanari ha anat fent la nostra història. Set anys de difusió
dels fets que transcorrien als carrers, a l Ajuntament, als personatges de la comarca... 1 es que aquesta és
la missió prec-isament, de tot mitjá de comunicació que neix amb una intencionalitat
seriosa: la de fer ressò del que succeeix, en aquest cas al nostre entorn proper, a la comarca del Llevant.
Amb aquest resum pretenem fer un tomb per la història de Manacor a través de la història publicada
setmana darrera setmana al llarg d'aquets set anys de 7Setmanari.
gon Industrial i al març s'aprova el projec-

M.M.Ferrer- F. Barba- M.B.Pocoví

te de substitució de les K 61 estimat en 74
milions de pessetes. Calabruix edita el seu
nou disc "SOM". És el principi del mes de

1986
Dia 28 de Novembre de l'any 1986

Juliol i es constitueix el nou consistori.

neix 7 Setmanari. La primera portada de la
nova revista de Manacor dedica la major

Jaume Llull és el Batle de Manacor. Aquest
mes s'inicia el judici de l'accident que va

part de l'espai a la restauració de la Torre

tenir lloc a Na Llabrona i que acaba amb la

dels Enagistes per l'Escola Ponç Descoll.

inculpació del conductor del bus per im-'

La carta als lectors dedica unes paraules a

prudencia temeraria. Des del 83 s'inicien

la tasca d'encetar una nova etapa i a la difi-

a l'Ajuntament 940 expedients d'infrac-

cultat que implica la creació d'una nova

cions urbanístiques. Aquest mateix estiu
s'obri a l'Ajuntament el departament d'as-

empresa periodística quan n'hi conviuen
tantes en tan poc espi geogràfic. Pot ser

sessorament lingüístic. La fáfrica de Pedes

Ilavors es feia lluny la celebració dels seus

Manacor es transllada al Polígon Industrial

set anys d'existència. Al llarg dels dan crs
-

mesos del 86 és noticia que: Manacor estrenará l'ambulatori, la il.legalitat de les tarifes de l'aigua de l'empresa "Aguas Manacor", la primera t'ira d'artesania a la ciutat i
com no, la famosa guerra entre les dues
Fabriques de pedes més importants a Manacor arrel del cartell que Pedes Orquídea
estrena a l'entrada de la ciutat i que segons Majórica es confon amb la seva marca. En aquell desembre del 86 ja destacàvem en portada la necessitat d'arreglar el
Passeiga Ferrocarril, que encara avui está
així com estava fa 7 anys.
Esports: Rafel Sureda és elegit President del C.D.Manacor. El mes de desembre mor en accident el jugador del Manacor Guillem Sunyer, de 19 anys. Lluís Gil
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7 Setmanari neix al Novembre del 86

participa en tres tornejos de Golf a Sudafrica i queda primer en un d'ells.

1987
L'any 1987 sensata per una pollemica
entom a unes subvencions a Associacions
de veïnats de la zona costera. Es destinen
9.500.000 pts per a les obres del Torrent
de Manacor. Es fa una auditoria a "Aguas
Manacor" per pan de l'Ajuntament i al febrer les tarifes de l'Aigua ja són legals. Mor
Miguel Vives "Pipiu".Hi ha problemes amb
l'Hospital.Els tastavins restauren el Molí
d'en Roca. Es prepara la instal.lació al Polí-

i es fa un pla experimental per a la creació
d'una zona peatonal a Manacor. S'anuncia
que al mes de setembre es comencen les
obres de remodelació del Torrent de Manacor. I és precisament en aquest mes
quan sorgeix una notícia que remou l'opinió pública, els regidors es pujen el sou
més d'un 100% al temps que els comenciants es declaren en contra de la peatonitzacío del centre de Manacor.Es període
de recaptació i és aquí quan es crea una
oficina informativa per a les reclamacions
de la contribució urbana i una noticia bona: l'INEM subvenciona amb 7 milions
l'Escola Pons Descoll. Ramón Costa mor.
La revisió cadastral provoca indignació a
Manacor. Es detecten moltes errades i pujades de fins un 350%. Mentre tant se-

gueix la incertesa per l'Hospital, davant informes tècnics desfavorables. Llavors, una
comissió de l'Ajuntament es desplaça a
Madrid per parlar amb el Ministre de Sanitat. Reconeixement de Mèrits per Josep
Maria Llompart. Es crea una plataforma
Comarcal per reivindicar l'Hospital. 31
d'octubre: tots a Palma. 12 Comarca pendent de la decisió de Madrid L'Ajuntament
demana al Ministeri la revisió del cadastre.
Falten 7 milions als comptes de l'Ajuntament 12 recaptació provoca tensions dins
"el Pacte". Possibilitat de qué la terminal
de busos d'AUMASA es translladi a l'estació del tren. Molts casos d'hepatitis a Porto Cristo, possiblement provocats pel mal
estat del clavegueram. Mor el metge Jesus
Ingelmo i poc després Joan Bauçá, Catedràtic de Grec de L'IBM. S'aproven les
bases de la recaptació, es concedeix al servei de bus urbà i s'il.lumina el campanar
dels Dolors. El disc "Noche estúpida" de
Guia del Ocio és al carrer.
Esports: Joan Adrover, nou entrenador del Manacor. Golf: Lluis Gil en primer
lloc en el Torneig Son City per aficionats.
Miguel Mesquida debuta com a titular
amb el Zaragoza. Cristina Nicolau i lmmaculada González destaquen en les competicions de Judo. Paco Acuñas ,nou entranador del Manacor i Rafel Sureda presideix la nova junta directiva.
Josep Amengual, és el guanyador del
"Trofeu Joan Gomis" de pesca submarina.
Miguel Cerdó campió de salts hípics de
Balears. Miguel Angel Nadal preseleccionat per la Selecció espanyola Sub-21.
1988
Paula Rosselló i Antoni Riera Nadal
distingits amb l'A d'Or de s'Agrícola. Projecte ambiciós per la illeta Joan Lliteres de
Manacor. En aquells temps l'Ajuntament
ja estudiava el canvi d'ubicació de la Casa
Consistorial. S'estudia la restauració del
Molí d'En Fraret. Es fan projectes i avui,
encara no s'han aplicat. Al febrer, es parla
de recuperar el riuet de S'Illot mentres

que l'Avinguda del Torrent está en obres.
La policia local es translladará al Parc Municipal. Pons Descoll restaura l'Escola de
Sa Murtera. Es paralitzen obres il.legals a
Cala Domingos. Entre en el paronama de
la recaptació de Manacor el famós Domingo Cruz. Apareix un fantasma a la carretera de Conies. Detectats residus fecals al
pou de Sa Moladora: l'aigua está contami-

Bus urbà ha perdut més de 5 milions des
de la seva posada en marxa. Malversació
de fons a la cooperativa Tort. Setembre
del 88: reconeixement de Mèrits als Escorpins i Aina Moll.
Es legalitza l'urbanització de Mitjà de
Mar. L'Ajuntament precinta el bar de

nada. Optimisme de cara a l'Hospital quan
l'INSALUD demana els terrenys per la seva
construcció. Al mes d'abril comença a funcionar el bus i l'escorxador municipal está
a punt. La recaptació enfronta a AP i
PSOE. A finals del mes s'inaugura el nou
parc de bombers i es mecanitza la recollida del fems. L'Ajuntament vol expropiar el
Camí de Cala Varques. Al maig neix el
Club 7.
El Govern adjudica les vivendes del
Serralt. Es presenta el pla d'inversions de
l'INSALUD: 750 milions per l'Hospital.
S'amplia i es millora el centre assistencial.
Es preveu la reforma de la carretera de
Porto Cristo. Es fa l'avantprojecte del Passeig Ferrocarril i l'Avinguda del Parc.
Joan Binimelis declarat fill il.lustre de
Manacor. Cala Varques es disputa entre la
propietat privada i la municipal. L'Ajuntament demana una ràdio municipal. Aprovades noves inversions per crear infraestructura. 32 milions per a la Torre dels
Enagistes i obertura del Camí de Cala Varques. Al julio], el Batle Llull obri expedient
a quatre funcionaris. La Conselleria de
Transports tramita un expedient sancionador a AUMASA per la deficiència del seu
servei. Les depuradores del Llevant no
funcionen.
S'estrena "Zomit" la primera producció teatral de la Fundació Pública. Polémica a Na Morlanda: els silloters es manifesten contra la nova senyalització. Polémica
en l'adjudicació de les obres del cementeri. L'Ajuntament no renovará el bus urbà a
AUMASA. Parquímetres al centre de Manacor. Moguda entre les penyes de futbol
i Sebastià Riera. S'aprova l'adjudicació de
les obres del cementen al setembre. El

L'Av. del Torrent abans de la seva
remodelació

l'hipòdrom. S'estudia una oferta privada
pel cementen de cotxes. Es preveu una
escola d'EGB pel Serralt. A l'octubre ja es
poden expropiar els terrenys de l'Hospital
i és també aquest mes en qué AUMASA reclama 15 milions a l'Ajuntament per perjudicar la seva imatge. La contribució urbana puja un 3% però la taxa de fems segueix sense cobrar-se. Al novembre, AP
demana una comissió de control per l'Escola Pons Descoll, per presumptes irregularitats. S'encarrega un estudi de viabilitat
per a la creació d'un pont elevat a Porto
Cristo. Serveis Socials triplica les seves activitats. El pressupost del 89 es preveu
més inversionista i el Banc de Crèdit Local
accepta l'endeutament de 150 milions.
L'Avinguda del Torrent asfaltada després
de 9 mesos d'obres.
El desembre comença amb la presentació dels projectes dels camps de golf de
70.atmnnnn
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Ç RPINTER IA
CARPINTERIA
EXTERIOR EN
MADERA CON
DISEÑO
EUROPEO

SOLUC ION PREMARCO PARA UN
FACIL MONTAJE Y UN
PERFECTO ACABADO. SISTEMA
PATENTADO
Patente n 9 8700326

CARPINTERIA EXTERIOR
EN MADERA TOTALMENTE
TERMINADA EN FABRICA

*Estanqueidad al agua y al aire
*Aislamiento térmico y acústico
*Apto para acristalar con cámara
*Herrajes con varios puntos de cierre
*Junquillo para todo tipo de cristal
*Justa de estanqueidad

*Diseño y funcionalidad
*Todas las medidas
*Barretas cruzadas a la inglesa
*Diferentes tipos de herrajes
*Cualquiera de las maderas
recomendable para exteriores

Fácil, rápido y cómodo de montaje en obra
Ctra. Palma- Art, km. 48 - Te13971) 843900 MANACM:

ELECTRODOMESTICOS-MATERIALELECTRICO-ILUMINACION

expert
PHILIPS
Plaza Ebanista, 6- Tel. y Fax 55 08 27- MANACOR

Rotana i Son Ganxo i l'adjudicació de les
obres del cementen. La vaga general del
14-D te poca incidència a Manacor. S'inauguren els parquímetres. L'Escola de Mallorquí guardonada per l'OCB. El grip invadeix Manacor. En període voluntari es
recapta més del 70% de les contribucions.

Esports: Paco Acuñas rescindeix el
seu contracte amb el Manacor. L'Olímpic
es proclama campió de Balears. Juan
Company, nou entrenador del Manacor.
1989
Al gener, vaga a l'Escola de Música.
S'amplia el cementen. S'Agrícola concedeix l'Ar d'Or a Simó J. Galmés. Un redactor de 7Setmanari és agredit a Cala Millor.
Hi ha una explosió a la fábrica de Perles
Orquídea. 10 milions per la remodelació
del Passeig de La Sirena. La biblioteca
municipal resta tancada des de fa mesos i
val la pena remarcar que avui encara no
s'ha oberta. Sa Moladora no vol el complexe funerari. Els camps de golf hauran d'esperar. Quant al tema de l'Hospital hi ha
una demora en l'entrega dels terrenys.
Riera Ferrari, Guillem Nadal i Ramírez exposen a Arco.
Antoni Serra és elegit president de
s'Agricola. S'incendia el local de 011v -art.
Hi ha 97 edificacions il.legals a Porto Cristo. L'Ajuntament fa un reglament pel director de l'Escola de Música Rafel Nadal, la
qual cosa destapa una forta polémica. Es
paralitza una obra il.legal a Porto Cristo.
A finals del mes d'abril, es publica la
possibilitat de crear una autopista que
uneixi Manacor i Palma. Es proposa la municipalització del servei de Pompas Fúnebres. Els parquímetres arriben a Porto
Cristo. Es vol acabar l'Església gran. L'instructor demana 6 mesos de suspensió per
Rafel Nadal.
Atemptat contra el monument de Porto Cristo, que será reivindicat per Terra
Lliure. Al juny, l'Ajuntament fa gestions
amb l'exèrcit per llevar el monument. Perles Orquídea: no hi ha acord entre Ajunta-

La Reina Sofia visita alguns damnificats de la Torrentada

ment i empresa. Diversos atentats contra
els banyistes de Cala Varques. Al juliol es
presenta l'avantprojecte d'un complexe
funerari per Manacor. S'anuncia la peatonització de la Plaça de l'Església.
A l'agost es commemoren els 100 anys
de la prensa a Manacor, amb la revista "El
Manacorense". Un incendi a Sa Punta de
N'Amer. Fan explotar una cabina telefónica al polígon. Les sospites recauen sobre
Terra Lliure. Carlos Falcó, Marqués de Griñon, visita la comarca. Al mes de setembre torna Sa Torrentada després de 57
anys. La Reina Soria visita les cases afectades pero) finalment Llevant no será declarada zona catastrófica. Es reforma s'Agrícola. A les eleccions del novembre, el PP
puja i baixa el PSOE. Els comerciants del
centre demanen aparcaments i diàleg. Sebasta Riera coresponsabilitza a Gabriel
Homar per la gestió de Pons Descoll. Comença la cita previa a l'ambulatori que
provoca confussió. Joan Anselm Ginard,
guanya el premi Salvador Espriu. Renovar
Na Camella i crear aparcaments: 150 milions de pressupost. Els veïns de les finques de Son Sureda Pobre volen aturar els
vertits. Atracament a Hiper Manacor. Se
presenten dues alternatives per peatonitzar el centre. L'Ajuntament subvencionará
la restauració de façanes. Es presenten 3
possibles sol.lucions per desviar el to-

rrent: Sa Moladora, Ses Talaioles i Sa Tafal.
Puja el preu de l'aigua.
Esports: Santi Araujo és cessat com
entrenador del Badia de Cala Millor i Pedro Gonzalez el substituirá. Antoni Llodrá
campió de Balears Alevin.
1990
Urbanisme (Tomeu Ferrer) aprova el
canvi de les Normes Subsidiàries, que permeten la construcció de dues plantes
d'aparcaments al Principal. El dia dels innocents nombrosos actes vandàlics als carrers de Manacor preocupen l'opinió pública. Antoni Riera Nadal exposa a Madrid.
Es canvien els noms dels carrers, entre
ells Na Camella deixa de ser Antoni Maura. L'Ajuntament soLlicita al Consell Insular la creació del pont de S'Illot. S'aprova
l'ampliació de la carrretera de Manacor a
Porto Cristo. El Director provincial de
l'INSALUD, Francisco Sevilla, visita Manacor i afirma que l'Hospital es començcará
a construir al novembre de 1990. El grup
"Amigos" compleix 20 anys d'existència.
gener, es demostra que es perd entre el
60 i el 70% de l'aigua de la xarxa pública,
pel defecte de les peces k-61. El manacorí
Tomás Sureda és el primer transplantat de
fetge de Balears. Blai Bonet rep la Creu de
Sant Jordi. L'Església de Sant Pau compleix 25 anys. b Conselleria d'Obres fa un
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CECOMASA
INFORMATICA I COMUNICACIONS
MOBLES D'OFICINA
SER V 11 TEUNR: PROPI
C/. Joan Lliteras, 4 - Tel. 55 52 24
07500 MANACOR
Fax 55 12 29

INSTAL.LACIONS SAN ITARIES
CALEFACCIÓ - PISCINES
ENERGIA SOLAR

— INFORMATICA I COMUNICACIONS
ORDINADORS I PERIFERICS
PROGRAMACIO A MIDA I STANDARD
ACCESSORIS
—OFIMATICA
FACSIMILS (FAX)
FOTOCOPIADORES
CALCULADORES
—MOBLES D'OFICINA
PRIMERES MARQUES I SOLUCIONS
MULTIPLES

Metalistería

MULET - CASTILLO, C.B.
Trabajos en latón y acero inoxidable
CI Pau, 6. Tel. 55 27 25

FAX5 27 25

07500 MANACOR

AGUAS MANACOR. S.A.
Plaza de la Torre, 6

Tel. 55 39 30

MANACOR

Felicita a la revista 7 Setmanari en su 7° Aniversario

projecte de remodelació de la Plaça de
Ses Verdures. Els comerciants de Manacor
donen suport al vocabulari comercial normalitzat. Riera Ferrari i Ramírez van a Arco '90. Crisi al pacte de govern mentres
els veïns de Na Camella s'oposen a la remodelació. Es presenta el projecte de Sa
Plaça de Ses Verdures. Acabat el projecte
de cobrir el torrent de Manacor. Es volen
canviar els arbres de Na Camella. Pessimisme a l'Ajuntament pel PGOU. Possibilitats de pacte entre UM i PP. Exposició antológica de Brunet a Sa LLotja. Es renova
el servei d'urgències. La biblioteca municipal segueix en la miseria. Es presenten
cinc alternatives per aparcaments: Joan
Lliteres, Sa Plaça, Ses Moreres, Es Mercat i
Jordi Caldentey. PP denuncia iregularitats
econòmiques als parquímetes. Sa Capella
celebra 40 anys d'anada al Palau de la Música.
S'Illot: un nou riuet pels 90. El PGOU
va a plenari sense consens. Recuperació
de Cala Murada. Cent anys de l'Esgléisa de
Fartáritx. Es preveuen 3 rotondes a l'Avinguda del Parc. Andreu Riera actuará al Metropolitan de Nova York. Al maig, s'inaugura la plaça de Santa Catalina i el Club
Nàutic estrena instal.lacions. Domingo
Cruz, podria dimitir per la polémica suscitada en la recaptació. Rafel Nadal guanya
el contenciós. Els arbres de Na Camella
no es retiren. Crisis en el pacte, CDS vol
expulsar a UM. L'Ajuntament haurà d'indemnitzar a AUMASA per rescindir el contracte del bus urbà. Es preveu un augment
del 40% en el valor cadastral. Es presenta

Na CameLla o Antoni Maura: succesius canvis segons el color del consistori

pacte quasi ultimat. Sa Bassa ja te farola.
Presentat el projecte de remodelació de
Na Camella. Es fa el judici pel crim del
Coreano amb l'homosexualitat com a possible móvil del crim.
Esports: escàndol i agressions en el
Felanitx-Manacor. Se confirma la dimissió
de Rafel Sureda com a President del Manacor. G. Forteza nou president. El Perlas
Manacor juvenil, campió de Balears. Pilar
Muñoz i Antoni Llodrá, campions de Balears de tenis alevín. El Manacor ja és a Segona B. Paco Acuñas, nou entrenador del
Manacor. El Juvenil Manacor ascendeix a
primera nacional.
Gabriel Aynat, es proclama campió
d'Espanya de ciclisme en pista i Maria
Massanet, medalla d'argent en el campionat d'Espanya de gimnástica. Un grup de
manacorins graven l'himne del Manacor.
Miguel Crespí, nou entranador del Manacor. Joan Galmés Brunet deixa el Port.

la maquesta de l'Hospital. Els camps de

1991

golfs, osbtacle per l'aprovació del Pla General. Marc ,fuaneda renuncia als càrrecs
municipals. Joan Servera nou fitxatge del

Dia 2 de gener, mor l'escriptor Juame
Vidal Alcover. Es pressuposta l'Avinguda
del Parc i Passeig Ferrocarril. Es fa pública
la seténcia per la mort de de Pedro Nicolau "Coreano" i Jiménez és condemnat a
14 anys de presó. Cultura lloga elefants
per la desfilada dels reis que costen
500.000 ptes. S'aprova la dotació de serveis per la barriada de Fartáritx. El manacorí _loan Llull, únic mallorquí que parteix

PP S'inunda el carrer Creuers. Muntaner 1
Galmés vetats pel PP. Radio Balear ve a
Manacor. És el mes de setembre i s'ha acabat la sustitució de les k-61. Manacor demana desviar el torrent. Rafel Nadal possa
en marxa una gran orquestra pel Llevant
de Mallorca. PP-UM al novembre tenen el

al conflicte del Golf.
Obres públiques vol una sola alternativa per la desviació del torrent. Es remodela la Plaça Cardenal Pou. Primera maqueta
de la Plaga de verdures. L'escola de Fartàri Jaume Vidal Alcover.
Es compleix el V aniversari de la Torre
de Ses Puntes. No hi ha acord entre ajuntament i placers pel nou projecte.
La poda salva els arbres de Na
Camelia. D. Mateu Galmés és homenatjat
pels manacorins. Enderrocament de l'Hotel Perelló a Porto Cristo. Manacor te un
cens de 20.000 vehícles. UM Manacor decideix pactar amb el PP per les properes
eleccions. L'Ajuntament paga de més a la
constructora de l'escola Pons Descoll. En
obres la carretera de Porto Cristo a Porto
Colom. S'acorda desviar el torrent per zona rústica. Polémica pels camps de golf
que fa que no hi hagi consens pel PGOU.
Bernadí Gelabert encapçala la llista pel
CDS. Es produeix un robatori a l'Església
dels Dolors. Comença la pre-campanya
electoral i també les obres del pont de
S'Illot. Antoni Mesquida va a les llistes del
PSOE, Antoni Sureda al PP i E. Puche a
CB. Es decideix desviar el torrent per Sa
Cabana. Els comerciants de Na Camella
volen aparcaments, mentres que els veïns
defensen l'estètica. Lluís Massanet i Pep
Tosar reciten els "Poemes a Nai" de Miguel Angel Riera. S'aprova el PGOU. Els
\T'iris de l'illeta Joan Lliteres són contraris
7Setmanari /3 de Desembre / Pag.21

mAscArtó

~1
-

CIAL. AGRICOLA BME. MASCARÓ, S.L.
Energía Solar- Riego por goteo y
aspersión- Piscinas- Maquinaria agrícola

NOVEDAD
A partir de ahora ya puede usted montar
su propio invernadero.
Usted puede proteger sus plantas y
cultivos de su chalet o parcela.
FACIL MONTAJE A CARGO
DE USTED MISMO

TUBO REFORZADO para riego
de sudación súbterránea,
indicado para riego de :
JARDINES PUBLICOS,
FRUTALES, ETC.
Via Palma, 128
-Tel. 84 40 16- 55 20 33
MANACOR

a la remodelació. Comencen les
obres de la carretera de Porto
Cristo. Joan Miguel i Pere Mateu
abandonen el PP. Manacor té
29.000 veïns. Francia abandona la
política. Es presenta la maqueta
del pont del riuet de Porto Cristo.
El personal d'Orquídea es movilitza, mentre que Forgas assegura no
tenir res a veure amb Montuïri.
Jaume Ramis guanya el premi de
periodisme Ciutat de Palma. Al
maig, es veu recuperada la Torre
dels Enagistes. Celebració del primer centenari dels Dolors. S'inauguran les depuradores de Porto
Cristo i Cales i és dins aquest mes
que comença la campanya electoral. S'inaugura Ca Na Vallespina.

Manacor está de dol. El Baile Gabriel Homar more! 23 de setembre del 91

Dia 26 de maig, eleccions. Guanya PPUM i es pacte amb CB i CM. Coincideixen

produeix el primer moviment de terres on
hi haurà l'hospital.

28 de maig: vaga general amb poca
incidencia a Manacor. Joan Miguel dimi-

eleccions amb Fires i Festes. Gabriel Ho-

Esports: Se produeix l'esperada di-

teix com a delegat de S'Illot. El substituirá

mar és investit Batle dia 15 de juny. Els

missió de Miguel Crespí. Enric Agustí es fa

Pere Llinàs. Al juny, l'Ajuntament endeutat

Capsigranys aconsegueixen un gran èxit

càrrec de la direcció técnica del Manacor.

en 1.100 milions. Es presenten els plànols

amb "Anomenat lo Ton". Gabriel Bosch

Per a la propera temporada, "Jimmy" és

definitius de l'Hospital. El PSOE proposa

susbstitueix a Homar degut a una opera-

possible entrenador del Manacor. Una

el canvi de nom de varis carrers. Tófol

ció de l'últim. Les perleres demanen ajuda

temporada nefasta en l'aspecte esportiu

Pastor deixa la presidencia de cultura i An-

a l'Ajuntament. Punta Reina: contaminació

del Manacor. Angel Conesa, únic candidat

toni Sureda anuncia elevades sancions a

i perill pels banyistes. Es redacta el projec-

a la presidencia del Porto Cristo. Es pre-

les obres il.legals. Al juliol resten sense es-

te de desviació del torrent de Sa Cabana i

senta el passat dilluns a Na Capellera el

colaritzar més de 50 nins. Adjudicades les

Sa Moladora. Cala Varques: la propietat

Manacor 91-92. Emotiu homenatge a Joan

obres del poliesportiu a Cubiertas y Mzov.

permet l'accés. Na Camella és de nou,

Gomis, L'Ajuntament adjudica les obres

Passeig Antoni Maura. S'inicien les expro-

de l'hipòdrom a Cubiertas y Mzov.

Pedes Majórica. Forgas presenta el projec-

l'agost comencen les obres de l'Avinguda
del Parc i Rotana renuncia al projecte

piacions per les obres del Passeig Ferrocarril. Don Juan de Borbón visita Manacor i

Un grup de joves rehabilita s'ermita. A

d'urbanització. Primeres passes cap a la
1992

independencia de Porto Cristo amb la

La població de Manacor creix a ritme

convocatòria d'una assamblea general. El

Homar. Mor el Batle de Manacor, Gabriel

lent. Es decideix que la biblioteca s'ubi-

Batle vol controlar els horaris dels funcio-

Homar el 23 de setembre i Gabriel Bosch

cará al claustre. L'Ajuntament fa una orde-

naris. Antoni Sureda cessat pel Batle. L'AA.

és investit Batle de Manacor amb Rafel Su-

nança contra els renous. La conselleria de

W. de Porto Cristo recull firmes a favor de

reda de primer tinent Batle i Rafel Nadal

Sanitat aprova l'ampliació del cementen.

la independencia. Les obres de l'Hospital

te de la nova Sbrica d'Orquídea a Gabriel

com a delegat d'Hisenda. L'Ajuntament

Al febrer es declara que l'hospital es-

s'inicien el 8 d'octubre. L'Ajuntament aug-

puja els imposts municipals. Es fa una re-

tará llest al 96. S'aprova l'avanç del PGOU

menta els imposts pel 93. La Puresa com-

modelació del passeig del riuet de Porto

i comencen les obres de l'hipòdrom.

pleix 100 anys. Es regula la circulació al carrer Cós amb semàfors. el TSJ estima el re-

Cristo. Hospital: segueix la demora, poc

S'estrena La Passió. Enfrontament en el

després el ministre declara la prioritat del

plenari per la puja del cánon de l'aigua.

curs contra els aparcaments del Principal.

mateix. Son Sureda pobre: el fiscal ho

S'exposa al públic el projecte de l'Hospi-

Algunes famílies volen recollir a nins iu-

qualifica de delicte ecològic i Jaume Llull

tal. El seu pressupost és de 4.419 milions.

goslaus. Emotiu adéu a Salvador Bauçá.

resulta l'acusat. Dia 12 de desembre es

Maria Antònia Vadell al Parlament.

L'Ajuntament cobra el 35% de l'enllume7Setmanari / 3 de Desembre / Pag.23

Juan Gomila Sureda y Cía. CB.
Installacions elèctriques i hidràuliques
recanvis i accessoris

BOMBAS

I D EAL

Pina de Sa Mora, 9

Teléfono 55 22 34
FAX 55 01 92

MANACOR

Productes agropecuaris

WALI
Cattrit

~liza

Al vostre servei des de 1.953
Av. Baix d'es Cós, 49
07500 - MANACOR

Tel. - Fax 55 03 13

nat en excés. Jaume Galmés guanya el

filtres a les escoles per eliminar els nitrats

Salvador Espriu de poesia. D. Mateu Galmés i Guillem d'Efak reben els reconeixement de mèrits. Adjudicades les obres de
la segona fase del Passeig Ferrocarril. An-

de l'aigua. Difícils relacions entre l'AA W
de Porto Cristo i Antoni Vives. Presentat el
projecte d'urbanització de Cala Petita.
Mor Josep Maria Llompart.

toni Mesquida denuncia que l'aigua de

Sa Plaça: l'oposició demana la moratòria

Dubtes sobre la gestió municipal de les

Manacor no és potable. El taller d'APROS-

de la segona fase de la mateixa. Els te-

subvencions. L'Ajuntament cobra els im-

COM, en marxa. Andreu Riera reb l'A d'Or
de s'Agrícola. L'Ajuntament cerca millorar
la qualitat de l'aigua potable.
Esports: Tot a punt per la inauguració
oficial de la Penya barcelonista 'Miguel An-

rrenys del centre cívic de Cales cedits a
l'Ajuntament. L'equip de govern aprova el
pressupost en solitari. Residuus tòxics de

posts a les oficines municipals. Festa independentista a Porto Cristo. El Baile encarrega una investigació sobre la subvenció

tota lilIa enterrats a Son Nuviet. El Batle
cessa a Eduardo Puche. Els veïns del Se-

de 600.000 pessetes de Ses Aules. Grups
ecologistes es manifesten en el plenari

rralt no volen les vivendes de l'IBAVI a

contra la urbanització de Cala Petita. El

l'associació. El GOB es manifesta contra

PSOE fa públiques unes factures presump-

Son Nuviet. Cruz recurrirá al Tribunal
constitucional per la sentencia de la re-

tament falsificades de les subvencions. Es

Blaugrana a Manacor pel triomf del Barça

cerca l'acord entre AUMASA i Ajuntament

a la final del campionat d'Europa. Juda:

captació. Bartomeu Rosselló, nou presi-

per les cotxeres de Sa Torre. Comencen

Maria Francesca Artigues és tercera classi-

dent del PP a Manacor.

les obres del taller d'APROSCOM. 1993,

ficada en el Campionat d'Espanya sub-21.
El Porto Cristo torna a la tercera divisió.
Tenis: Pilar Muñoz i Guillem Genovart
,campions de Balears de tenis infantil. El

S'industrial compleix 25 anys. Pere
Unas es desmarca de la fusió UM i CB. Jeroni Sáiz, Conseller d'obres Públiques cul-

l'any més sec des de fa 10 anys. Es crea
una comissió informativa dins el PP per
unes polèmiques declaracions d'Antoni

pa al Govern Central de que no s'hagi des-

Sureda. El govern municipal estudia noves

partit de futbol amena tot un espectacle.
12 Torxa olímpica arriba al juliol a Mana-

viat el torrrent. Es rebaixen les contribu-

alternatives una vegada descartada la Pen-

ciones especials a l'Avinguda del Parc i

sió Orient. L'Escola de Mallorquí compleix

cor i milers de Manacor surten al carrer.
Gabriel Aynat, participa en els Jocs Olím-

Passeig Ferrocarril. Manolo Llaneras de-

20 anys. Polémica per la contractació del

mana la demolició de la Plaça de les ver-

pics de Barcelona. Josep Amengua( guan-

dures. Es crea la coordinadora de Son Nuviet. Manacor vota majoritàriament el PP a

President de l'AA. W. de Sa torre. AUMASA assegura que han estat enganats pel
baile. Aguas Manacor haurà de pagar els

les eleccions generals. Manifest en defen-

filtres d'aigua dels col.legis públics. El PSM

sa de Cala Petita signat per 40 artistes
1.700 persones. Es recullen aliments a favor del Refugi. L'Ajuntament insisteix davant el MOPU pel desviament del torrent.

podria denunciar l'equip de govern per

gel Nadal". Festa grossa del Manacor amb
més de mil persones. L'Olímpic Benjamín
es proclama campió de Balears. Eufòria

ya el trofeu Joan Gomis 93. S'inauguren
els nous vestidors al Jordi des Racó. Hípiques: a Manacor el campionat europeu
d'aprenents. El manacorí. Tomeu Llobet
representa a Espanya. Amengual, Delachica i Martorell, representants al campionat
del món de pesca submarina. Tomeu Llobet es proclama campió d'europa d'aprenents. El campionat mundial de pesca
submarina en aigües de Porto Cristo. Josep Amengua] queda tercer. Al setembre,
primer torneig internacional d'escacs actiu "Ciutat de Manacor 92". Tres jugadors
manacorins a la "Nova Creu Alta" de Sabadell. Mateu Fullana i Miguel Caldentey
aconsegueixen la primera victòria absoluta en una cursa automovilística a les carreteres del Pla.

1993
El Govern Municipal adjudica el bus
urbá a AUMASA per 10 anys. S'instal.len

Cruz no arriben a l'acord i es retrasa el cobrament d'imposts. El Batle municipalitza
la recaptació. Situació d'alarma a les arques municipals. Demanen 68 milions
d'indemnització per Son Sureda Pobre.

falsetat de documents en Cala Petita. El
PSOE exigeix la dimisió de Rafel Sureda i
després ho fará també PSM-CDI. Segona

Denunciats 9 canvis de domicilis per l'escolarització. El Batle proposa adquirir Mo-

assamblea per la independencia de Porto

bles Bauá per ubicar-hi la casa consistorial. Aprovat un nou tram del Passeig Ferrocarril. La familia Abellanet disposada a
cedir un solar per l'Ajuntament. Tomeu
Ferrer afirma que impugnará les obres de

del fems.

Sa Plaça. Pluja d'ofertes a l'ajuntament per
ubicar-hi les oficines: Mobles Llull Sales,
Pedes Orquidea i Germans Nadal. Veïnats
del Serralt demanen l'expulsió d'algunes
famílies de l'IBAVI. Uns cincuenta d'atu-

juntament amb l'ascens del Manacor baix
la presidencia de Miguel Gallego. També
han estat destacables les actuacions de Miguel Ángel Nadal amb el Barcelona i la selecció espanyola. Tomeu Ferrer i Pedro

rats demanen feina al Baile. Enderrocada

Juan es proclamaren campions de Balears

la fábrica de Ses Pintes. Es Tanca cautelar-

de Golf, en la categoria cadet i benjamí. •

Cristo. L'equip de govern aparca l'impost

Esports: La dimissió de la Junta Directiva del CD. Manacor presidida per G.
Forteza abans d'acabar la temporada ha
estat una de les noticies més importants,

ment l'oficina de la recaptació. Bosch i
7.Sptmanari /2 (In Donpnihrp / Pan 25

ASEO URBANO S.A.
Empresa concesionaria del servicio de recogida
de basuras.

FELICITA
A LA REVISTA 7 SETMANARI POR SU
LABOR INFORMATIVA A LO LARGO DE 7
AÑOS DE EXISTENCIA

ESPECIAL 7 ANYS

7 Notícies que han marcat aquests anys

HOSFITÁI-MA
::....OBRAS
-

DE: FASE PREVI

CONSTRUYE: DRAGADOS .:N CONSIRUCOIONEI

LA TORRENTADA : Setembre 1989

L'HOSPITAL:el poble de Manacor guanya la lluita

GABRIEL HOMAR: la mort d'un Batle

RECORD pels qui han tacat de negre les nostres portades

TORRE DELS ENAGISTES:

AV. DEL PARC:

PORTO CRISTO:

recuperant el passat

Manacor, més ciutat

camí de la independencia
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ESPECIAL 7 ANYS

7 Protagonistes per 7 anys
M. M. Ferrer - F. Barba- M. B. Pocoví
Dins els set anys de vida de 7Setmanari han estat moltes les persones que per alguna raó, per alguna
activitat han destacat dins les pàgines de política, cultura o esports. Però 7 d'elles són les que més renom i
més releváncia han tingut per Manacor. La majoria d'ells han fet que el nom de Manacor es sentís més
enllà de les nostres fronteres. 7 protagonistes per 7 anys d'història, són aquests:

Miguel Ángel Riera

feccionar les tècniques de cant on obté un

breu, va demostrar en tot moment la seva

gran èxit al maig de 1990. Triomfa al Con-

sencillesa i gran qualitat humana. Don

Considerat un dels millors escriptors
en llengua catalana. Fou proposat pel pre-

curs Internacional de cant "Vincenzo Belli-

Juan de Borbón morí el dijous, dia 1

ni", en el queda en segon lloc. La seva ca-

d'abril d'enguany a la Clínica Universitaria

mi Nobel a l'any 1987 i un any després,
obté el Premi de Literatura Catalana. Mi-

rrera ha estat ascendent. Actúa en diverses ocasions amb la Camerata Orquestra

de Pamplona.

guel Ángel Riera ha guanyat una serie de

de Llevant, tant als concerts de Nadal com
també a les Gales dels Hams a l'estiu.

premis per la seva obra, concretament
amb "Illa Flaubert", per la que és guardonat amb el premi Josep Plá al febrer de
l'any 1990 i el Premi Nacional de la Crítica

Don Juan de Borbón

Miguel Ángel Nadal Homar
Va néixer el 28 de Juliol de 1966 a Manacor i ha estat sense cap mena de duptes
el futbolista manacorí més destacat que

al mes d'abril d'aquest mateix any. Poc

S.A.R. Don Juan de Borbón, Compte

s'ha format a Manacor. Es va iniciar a la

després presenta el llibre "Panorama amb

de Barcelona i pare del Rei Don Juan Car-

Home" a Manacor.

los, va visitar Manacor, i més concreta-

pedrera de l'Olímpic, per després passar a
formar part de la primera plantilla del

Paula Rosselló
Reconeguda soprano manacorina.
Cursa estudis a Italia, del 85 al 87, per per7Setmanari / 3 de Desembre / Pag. 28

ment la fabrica de Perles Majórica, el dia 4
de setembre de l'any 1991. Al llarg de la visita, totalment d'incògnit, es mostrà molt
interessat per la fabricació de la perla. Malgrat la passada per la nostra ciutat fou

C.D. Manacor la temporada 84-85 i 85-86,
quan l'equip manacorí jugaba a Segona B.
A la 86-87 va ser traspassat al Reial Mallorca, on es va acabar de formar com a futbolista i on va destacar a nivell nacional. A la

Andreu Riera

Joan Riera Ferrari

Pianista manacorí, que en pocs anys
ha aconseguit situar-se dins el món de la

Si es pot destacar a un pintor que en
aquests darrers anys ha aconseguit una
molt bona situació i també una excelent
crítica dins el difícil món de les Belles Arts
és Joan Riera Ferrari. La seva obra ha estat
exposada a diverses ciutats espanyoles,
però també a moltes europees inclús a

música, com un deis millors. L'any passat
va obtenir el primer premi del I Concurs
de Caja Postal, dotat amb un milió i mig
de pessetes i un piano. Andreu Riera va
ser guardonat amb "LA d'Or" de s'Agrícola dins l'any 1992. En aquests moments es
troba a Anglaterra, on segueix els seus estudis.

América i és coneguda arreu del món. A
Manacor ha rebut també "L'A d'or" de
s'Agrícola, centre on es poden veure exposades algunes de les seves obres més
recents sobre el tema de "la serra de Tramuntana".
El poble manacorí

temporada 90-91, el Mallorca el va traspassar al Barça. El día 13 de Novembre de
1991, Miguel Angel Nadal, va vestir per
primera vegada la samarreta de la Selecció
Espanyola, front la Selecció Txecoslovaca.
Després a anat per amunt i avui es jugador titular indiscutible del Barça i de la Selecció Espanyola, está considerat com un
dels millors futbolistas d'Espanya i possiblement será el primer manacorí i mallorquí que vagi a un Campionat Mundial de
Fútbol.

Un protagonista ineludible, dins
aquests set anys d'història, ha estat sens
dubte, el poble de Manacor. Cal resaltar
sobretot la unitat i la fermesa en la creació
de la plataforma pro-Hospital i la conseqüent marxa dels manacorins juntament
amb els dels altres pobles del Llevant a
Palma, per demanar l'Hospital Comarcal.
El 31 d'octubre de 1987 s'ha convertit en
una data histórica pel poble de Manacor.
Els locals públics restaren tancats i tots els
manacorins es desplaçaren a Ciutat, en total uns 10.000 manifestants. •
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REPORTATGE
Amb tant de silenci
com eficacia s'ha creat
-no és un projecte- una
llar d'infants a Manacor. Dos pisos de propietat parroquial han
estat cedits per l'Església dels Dolors per qué
es pugui fer una familia
de nins desatesos o
marginats. Avui, divendres 3 de desembre,
s'inaugura oficialment.
Una resposta de futur,
solidaria i valenta a un
problema que afecta
molts d'infants de Manacor.

El meniador de la Llar Devant

S'obri avui a dos pisos parroquials

Els infants desatesos
ja tenen una llar
a Manacor
7Setmanad / 3 de Desembre / Paa

Antoni Tugores

La llar estará oberta
les 24 hores del dia

La situació, cada dia més greu, d'un
nicipi.

sics, de perversió de menors, d'abusos sellista.
La memòria del darrer any, realitzada

adequat pel seu creixement psicològic; la
situació social cada dia més deteriorada,

per part dels progenitors, de maltractes fíxuals. Un llarg etcétera segueix a aquesta

sector d'infants del municipi de Manacor,
que no compta amb un ambient familiar

infancia de Manacor: casos de desatenció

Urgències socials

pels assistents socials de l'Ajuntament de
Manacor detectava i quantificava un nom-

que duu a situacions límits on sovint l'infant en paga els plats romputs, ha duit a

Després d'un any de treballar el món

bre important de cassos d'infants deixats

una iniciativa que parteix de la col.labora-

de la infancia, els responsables del progra-

ció entre Cáritas Interparroquial i els Ser-

ma d'atenció primaria comprovaren les

de la má de Déu, abocats, a un futur més
o menys immediat, a la delinqüència o,

veis Socials de l'Ajuntament de Manacor

urgències socials que afecten molt directa-

corn a mal menor, a la marginació social.

després d'un any de feina dins el progra-

ment -encara que una gran majoria de cas-

Davant aquesta situació, més greu del que

ma d'atenció primaria dels infants del mu-

sos passin totalment desapercebuts- a la

la majoria pressumeix, Caritas Interparro7Setmanari / 3 de Desembre / Pag.31

quial i de manera especial el rector dels
Dolors Mn. Miguel Gual, feren una reflexió: amb quins mitjans es comptava per
poder fer front a aquesta situació i donar-

comptava amb un local adequat per crearhi una llar d'infància. Els Dolors compta
amb dos pisos a la finca de Las Vegas, a la
Plaça de l'Església; la idea era vender-los
per obtenir uns fons per paliar el deute

social: llar d'infància.
La segona passa era saber amb qui es
podia comptar per fer-se càrrec de la direcció i treball del centre. Es demana a la
Congregació de Religioses Franciscanes si
podien dedicar-hi unes monges i la resposta fou també afirmativa. Mancava, aleshores, el contacte amb l'administració pública per tal de donar viabilitat económica
al projecte.
Després de mesos de negociació, tam-

assumit amb la construcció de Ca Na VaIlespina. Miguel Gual demana i obtení permis del Bisbe per dedicar-los a aquest fi

bé s'ha obtengut la col.laboració de l'Administració, ja que es concerta un conveni
amb la Conselleria d'Interior, que han de

li la resposta adequada.
En primer lloc, s'havia de mirar si es

signar el Conseller i el Bisbe. L'Ajuntament manacorí també donará el seu suport mitjançant els assistents socials, treballadora social i familiar, educadora de
carrer, etc. L'important no era crear tan
sols el servei, sinó dotar-lo de qualitat,
d'un suport qualificat.
I també és important l'aportació humana del voluntariat, que amb la seva
col.laboració desinteressada pot donar
viabilitat al projecte, ja que permet crear
uns serveis que, retribuits, ferien la llar
quasi impossible. La majoria d'aquest voluntariat és gent jove i, entre ells, algún
psicòleg aportará els seus coneixements.

La fi nalitat és oferir ambient
familiar i crear gent responsable

El pressupost
Els serveis tècnics de Caritas Diocesana ha quantificat amb rigor i deteniment
el cost de la llar d'infants de Manacor: la
quantitat per menor i dia supera les 4.000
pessetes. Les institucions no aportaran
aquesta quantitat; per això l'acció del voluntariat és fonamental per reduir aquest
cost que ve donat, bàsicament pel servei
de 24 hores i la qualitat que es pretén oferir als infants que arribin al centre.

HURA

MEXICAHNIt

ilVizzliusicaa era Viiisi!
Aina Coll, la directora
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La cuina de la llar

tercer de Las Vegas, s'ha preparat de forma digna per possibilitar que dotze persones hi puguin fer una vida totalment familiar; hi ha dotze llits, sala menjador, saleta
d'estar, cuina, banys. Tot realitzat amb
modestia, pecó amb dignitat.
Ambient de familia

Lluny de les massificacions que es produien a aquest tipus de centres a altres
temps, es vol evitar qualsevol causa de
L'equip de personal está integrat per
la directora, Aina Coll, religiosa franciscana i una altra educadora, també religiosa,
seran el personal permanent. L'equip educatiu, a temps parcial, estará format per
un psicòleg, una treballadora social, una
treballadora familiar i un educador del
medi obert. Pel menjar, en principi,
s'haurà de comptar amb l'ajud d'algun
cuiner/a. La roba neta i les altres feines
domestiques aniran a càrrec del personal
permanent.
Els destinataris

El destinatari de la Llar Llevant és tot
infant entre 0 i 18 anys, sense cap tipus
d'exclussió social; és tot aquell menor que
-pel que sigui- no compta amb un ambient
adequat pel seu creixement sa, psicològicament parlant. 1 si entre ells hi ha un menor amb problemes psicològics, s'intentarà donar-li el suport necessari per minora. r la seva situació. No sempre el beneficiad d'aquesta llar ha de ser un infant amb
problemes psicològics; en ocasions potser, simplement, un nin/a que s'ha quedat
orfe.
La llar d'infants compta amb dotze places de regim complet i tres més de llar de
dia. Els dos pisos de la Parròquia, segon i

Les institucions financien
el projectte

RAD)/COM
COMUNICACIONES
C/ Bosch, 12 -esqu. Jaime II
Tel. 55 10 98 - 07500 MANACOR

* OFERTAS
Diciembre 93

C.B.

27 MHz

Jopix 1 40 canales FM - 12.634
Jopix 50 40 canales AM-FM Scaner - 15.625
Jopix 60 120 canales AM-FM - 18.925
Jopix 90 40 canales AM-FM Scaner - 16.395
Superstar 360 240 canales AM-FM-SSB-LSB - 36.000
Josan (Yaesu) 200 canales AM-FM-Scaner doble escucha
21.419
Amplificador 27 MH2 25 w - 2.200
Amplificador 150 w - 27 MH2 - 8.965
Amplificador 200 w - 27 MH2 - 18.500
-

144 MHz
Walkie FF -23RH Yaesu scaner. 5 w. digital - 49.980
Conjunto caja blanca Yaesu 415 - 92.000
Conjunto caja blanca Yaesu 212 - 109.250
Walkie Alineo PJ 130 digital 5 w - 59.000
Amplificador 144 MH235 w. - 21.000

Marina
Walkies marinos desde 45.116
Emisoras 30w. nautica - 62.150
Sondas 200 m. desde 48.000

Servicio técnico y reparación de equipos de
telecomunicaciones
Para más información, consúltenos al 55 10 98
o visítenos en la calle Bosch n 9 12
* Todos los precios IVA incluido
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despersonalització del nin. Per aixa, el pri-

mer valor a implantar és el de l'ambient
de familia; que l'infant trobi a la llar alió
que li ha estat negat a ca seva. En tot el
possible es vol acostar la vida a la llar a la
vida d'una familia: els infants estaran, lògicament escolaritzats i les hores lliures les
passaran a la llar, amb la disciplina normal,
com a qualsevol familia. Psicòlegs i altra
gent ompliran les hores de la llar i supliran les possibles carències.

familia. El tràmit sol ésser aquest: Serveis
Socials informa al Tribunal Tutelar de Menors; es produeix la visita dels Serveis
Tècnics del Tribunal Tutelar i més tard, el
jutge orienta l'infant cap a una d'aquestes

tat justifica d'aquesta manera que la Llar
Llevant es faci a Manacor, amb el supon

de les institucions: Vàrem defensar
vàrem ser compresos- que aquesta
llar es fés a Manacor. I el motiu que

La desatenció als menors, en xifres
Per pan del Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor, en col.laboració amb
Caritas Interparroquial, s'ha anat treballant al llarg d'un any, detectant í tractant els
nins/es desatesos i maltractats. Les xifres que oferim són desgraciadament reals,
críticament reals, amb l'agravant que aquets cassos són coneguts, peró molts possiblement no són coneguts tots els cassos.

Aquestes són les xifres que afecten la nostra població infantil manacorina, detectades pels serveis socials i posteriorment confirmades, la majoria, per un control medie
,

- 25 cassos de desatenció de menors
- 2 de maltractes físics
• 2 de tracte vexatori
• 1 de perversió de menors
• 1 d'abusos sexuals
- 1 menor que havia abandonat ca seva

- 3 d'abandonament per part d'un progenitor
- 10 cassos de fadrines gestants (on els infants queden desatesos)
- 20 de separacions de pares on pateixen els infants
-

L n deis donntun-Ls

Un aspecte molt important del projecte és que, paraleLlament a aquesta acció
sobre els infants, es pretén fer-ne una altra sobre les famílies, intentant que quan
el nin torni a casa seva es trobi un nou es-

9 d'inadequada distribució del pressupost familiar

- 5 cassos d'absentisme escolar constant.

Ilars per a una millar atenció.

donàrem és que darrerament s'han

Sovint el jutge dicta sentencia en

donat cassos d'infants d'aquest mu-

aquest sentit, pera no hi ha places sufi-

nicipi que han estat desplaçats a Pal-

cients per donar cabuda als infants. La

ma i s'han trobat desintegrats. Si l'in-

massa infantil que pateix distints graus de

fant s'ha d'habituar a la vida urbana

til d'acollida.

desatenció és molt gran: hi ha una gran

d'una ciutat gran, el seu problema és

L'objectiu basic és crear l'ambient familiar; la finalitat, fer persones responsables; i més ho necessiten uns infants amb
menys recursos que la gran majoria per

manca de places per menors.
En aquest sentit cobra una especial dimensió la creació d'aquesta llar i, precisament a Manacor. Li intenció és donar cabuda als infants del municipi i, si hi hagués places disponibles, a altres infants de
la comarca.

aconseguir-ho.
Els infants seleccionats

Des de Manacor no se selecciona cap
infant, ja que aquest només pot entrar a
un centre d'aquests quan el jutge ha dictat
sentencia en aques sentit; quan el jutge
troba més procedent separar l'infant de la

La llar, a Manacor

Miguel Gual, borne eficaç i treballador, tenaç i amb una gran altura intelectual, integrat en poc temps a la nostra ciu-

més gran. Per això, en el convenir
que suscriuran Bisbat i Conselleria
consta que aquesta llar va dirigida als
nins de Manacor i després, si queden
places, al de la Comarca.

Divendres, dia 3, a les set del vespre,

la Llar Llevant abriles seves portes. Poc a
poc les seves dependències s'ompliran
d'infants que, d'altra manera, haguessin
tengut, al carrer, greus problemes persanals i qui sap, si també n'haguessin donat
a la societat.•
,

LAS RAZONES DE UN DIEM
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Nuestra oferta en los diesel mejora en precio a los de gasolina incluyendo e 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%.

PRESTACIONES:
EQUIPAMIENTO:

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.
Según versión.

TIPO

UNO
DIESEL
P.V.P. 1.388.000 pts. TURBO-D

DIESEL 1.7 P.V.P. 1.200.000 its.
TURBO-D

TEMPRA

P.V.P. 1.525.000 its.
P.V.P. 1.875.000 pts.

DIESEL 2.0 P.V.P. 1.650.000 its.
TURBO-D P.V.P. 1.850.000 pts.

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

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

Autoventa

sr

Manacor, sA

LIH

CONCESIONARIO

POLIGONO INDUSTRIAL
DE MANACOR

84 34 C
Ventas
Recambios y taller 84 37 E

A primera hora del dissabte partí a Santo Domingo

Margalida Fons, una manacorina a les missions
M. Ferrer

El passat dijous, dia 25 de novembre,
la manacorina Margalina Fons complia un
desig molt important per ella, l'anar a les
missions. El Bisbe de Mallorca, Teodor
Ubeda, entrega la creu de missioners i envià a treballar a l'Església de Santo Domingo als laics, Margalida Fons juntament
amb Miguel Adrover i Consol Marqués,
que formaran equip també amb Lauren de
la Cruz, que ja du mig any per aquelles terres. Després de la missa concelabrada,
els laics missioners repartiren tres cents
saquets de sal a cada un dels assistents
perquè recordassin que també a Mallora
han d'esser missioners. La inscripció del

saquet deia: "També laics a Missions, i per
a Mallorca, animadors missioners"
Finalment, Margalida Fons partí cap a
Santo Domingo, el dissabte, dia 27, amb el
grup i acompanyats pel Delegat de Mallorca. Com es pot veure a les fotografies fo-

Meam s
Ortega y Gasset, 4
07500 Manacor (Mallorca)
Tel. (971) 55 18 85

ren molts els companys de Margalida que
acudiren a l'aereoport per despedir-la
amb una gran alegria i a la vegada emoció.
Margalida Fons restará aproximadament
uns tres anys a les missions, una tasca dura i a la vegada, enriquidora. •

~I:

Bicicletes & Surf

Meam si torn vol donar les gràcies als seus
clients per aquest bon any

1 vos convida a tots a veure les reformes i ampliacions del local
DIVENDRES DM 10 A LES 19 HORES
Hi haurà una mica de refresc
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La Federació donará suport a APROSCOM

AUMASA s'acosta a la Federació d'AAVV
La Federació d'Associassions de Veïnats de Manacor va celebrar una assamblea dilluns passat en la que
s' hi va tractar el tema d'AUMASA així com es plantejava la possibilitat de dura terme una acció conjunta
amb APROSCOM. Apart d'això a l'assamblea es va repartir als seus membres una còpia de l'informe que el
secretari de l'Ajuntament Joan Riera Dalmau ha redactat respecte al teme de les subvencions per tal que es
pugui analitzar detalladament.
M.Bel Pocoví
AUMASA va demanar a la Federació
d'AAVV la possibilitat d'assistir a l'assamblea del passat dilluns amb un motiu clar,
el de donar la seva versió dels fets referents al tema del decret de tancament de
les cotxeres que l'empresa té al carrer Jordi Sureda de la barriada de Sa Torre.

els ha fet tirar un munt de doblers en projectes que després no han servit quan en
un principi (N° d'entrada 2047 - 1 de Juny
de 1973) en que es demana la llicència
d'instal.lació d'un depósit de gasóil, el Batle Pedro Galmés firmà la llicència d'obertura de l'establiment i l'exercici de l'activitat. Per altra banda una de les coses que
es retreven quant a l'actuació de l'Ajunta-

ment i sobretot del Baile de Manacor, Gabriel Bosch, és el fet que es digués a l'empresa que rebria l'interés social i que poc
després es retirés la promesa.
En resum, AUMASA critica l'actuació
de l'Ajuntament respecte al tema del tancament de les citades cotxeres i pretenien
amb l'assistència a la
reunió de la
federació posar damunt
la taula la seva situació
actual i declarar que
s'ha enganat
a l'opinió pública.
AUMASA explica la seva versió a la Federació. Foto: arxiu
Respecte
al termini de tancament de les cotxeres, el
de Tomeu Morlá a l'assamblea es va fer un
Batle de Manacor encara no ha fet el derecorregut a tot el tema començant pel
cret
definitiu però l'empresa está avisada.
principi, recalcant que l'empresa sempre
De moment hi ha un decret cautelar de
ha seguit les passes dictades des de l'Ajuncessament de l'activitat i per això es fa un
tament i que no ha estat mai aturada des
seguiment policial de les activitats de
de que es va iniciar l'intent de canvi del
l'empresa. Després, depenent de l'inforlloc de les cotxeres. Les declaracions de
me, si no cesa l'activitat i segons declaraTomeu Moda destaquen que l'Ajuntament
Aquest tema ha estat molt remolcat per
l'opinió pública i els propietaris i gerents
d'AUMASA consideraven important donar
la seva explicació de tot el que ha pasat. A
la reunió hi assistiren una de les propietades de l'empresa Antònia Riera i el seu gerent Bartomeu Moda. Segons declaracions

cions del baile, es procedirà a precintar el

local, cosa que podria passar un dia
d'aquets. Possiblement segons declaracions d'ambdues parts implicades, l'assumpte acabi anant als jutjats.
APROSCOM demana la
col.laboració de la Federació
A l'asamblea de dilluns de la Federació
hi assistia també una representació
d'APROSCOM, la directora Pilar Galmés i
Catalina Piña de la junta. El tema era demanar la col.laboració de la Federació
quant a la possibilitat d'organitzar un fira
per poder vendre els objectes de cerámica
i de decoració de Nadal que els al.lots de
l'escola Joan Mesquida han anat fent en
els taller al llarg de quatre mesos i grades
a una subvenció rebuda per part de
l'INEM. Al final la qüestió va quedar amb
la preparació d'un fira al Claustre de Manacor els propers dies 18 i 1 9 de desembre
on es podran adquirir i admirar la feina
dels al.lots. A la mateixa fira els tres esplais
de Manacor, el Casal de la Pau, Crist Rei i
Es Jordi D'es Racó també vendran coses
de menjar per recaptar fons pel funcionament dels esplais.
Al final de l'assamblea es va repartir
l'informe que ha fet el secretad de l'Ajuntament Joan Riera a cada assossiació per a
la seva lectura i anàlisi i per si hi ha res a
dir. Finalment es va fer balanç de la campanya contra la droga considerada positiva i amb molta col.laboració. •
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Aina Cabezuelo i Pere Pasqual presentaren la seva col.leció

"nepe" o l'avantguarda del disseny
Maria Bel Pocoví

dor i aïllament als seus rostres creant més
atenció encara en els moviments rectes,

Era una cita esperada la que prepara-

rígits i per tant en el que duien i es volia

ven Aina Cabezuelo i Pere Pasqual.

mostrar, eren d'especial rellevància els botons quadrats de fang enmig de colors tan
vius.

Podia tractar-se de quelcom especial, pot
ser diferent. 1 efectivament va ser especial
i diferent...

No s'acaba aquí

Pere Pasqual i Aina Cabezuelo presentaven dissabte passat a La Torre dels Ena-

Aina i Pere seguiran treballant en disseny de moda de cara a properes temporades. En aquest cas, en Pere era qui
translladava els dissenys que primerament

gistes, una col.lecció de moda exclussiva
inspirada en l'obra d'un artista rus dels
anys 20, anomenat Malevich. Segons va
explicar el director de l'escola balear de

N'Aina havia creat a la roba a partir de tintes i aerògrafs, aquets darrers pels degra-

disseny Ray Chatman en la presentació de
la col.lecció, N'Aina tenia molt clar que yoha treballar en la seva tesina a partir de l'obra de Malevich. Dissabte aquell comentari passat es feia realitat, i a més era motiu
d'admiració per molta gent enmig de la
curiositat i de l'esguard.

Teles de cotó i colors degradats

Conjunt de la col. lecció.Foto: Estudi9.

era interessant també tot el conjunt de
detalls que envoltaven el moment. Era interessant que la música fos del rus Stravinsky, que els models desfilassin amb fre-

dats tant presents a la col.lecció. De moment aquesta és la moda "artdiss" per a
l'estiu 94 que podrem trobar a tendes de
venda exclussiva per tractar-se de roba especial i de disseny. Segurament ens queden moltes sorpreses per desenbolicar de
cara al futur. Aquest estiu estará ple de colors i de "rcepex". •

Tot neix del blanc. Tant els vestits
com les espardenyes d'espart que es combinaven en el disseny, neixen com a obres
d'art a partir de teixits blancs de cotó que
a poc a poc es converteixen en "monos"
simples, còmodes conjunts de pantalons i
bruses que destaquen la presencia de curves i de guixes nues, vestits llargs, subtils
en la forma però atrevits en els colors i en
el repartiment de l'estampat... Al final, pot
ser podríem definir la col.lecció de divertida, avantguardista i fresca. De tot i a la vegada.

Una combinació perfecte
Però el que sorprenia dissabte no eren
només els dissenys d'Aina Cabezuelo.
Destacaven els seus dissenys clar, però
7Cntmnrtnri / Q
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Un dels models cde la nova col.lecció. Foto: Toni Blau

GARCIA
CONSTÀNCIA • SERIETAT • SOLVÉNCIA
EFICÀCIA • SOLIDARITAT
FAN UN COS
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OCASO, S.A.
AGENCIA D'ASSEGURANCES'
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A ssesoria Jurídica
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POMPAS FÚNEBRES
DE MANACOR, S.A.**

50 anys de presencia a la Comarca
* Concessionària de la Mancomunitat "Pla de Mallorca

PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT)
07500 MANACOR

-

FAX 84 45 62

TORRADOR TIPIC

Tels. 82 07 50 - 82 07 51
Possessió Mendia Vell
Carretera Manacor - Porto Cristo

Menclia Vell
Torrador - Grill - Restaurante

Menú especial Diario: 1.500 pts.

Menu Diario: 1.000 pts.

Paella, escalope, postre y vino

incluido: vino, agua y postre

Por la noche TORRADOR: 1.000 pts
1 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2 1' A ESCOGER entre: picantón, conejo, brochetas, lomo, codornices o chuletas de cordero
Postre, vino y agua.

En nuestro BAR SES PAiSSES
podrá ud. comer
Lengua (400.-)
Tumbet (400.-)
Callos (400.-)
Lechona (500.-)
Albóndigas (400.-)
Caminantes (400.-)
Choquitos (400.-)
Pica-Pica (400.-)
Pa amb oli con
Frito (400.-)
Calamar en su tinta (450.-) jamón o queso (400.-)

Abierto todos los días (mediodía y noche) excepto
martes (por descanso del personal)
Tels. 84 38 35 I 84 38 69

Wv1,s , c ,0000tas
vot c 045°

oa

MULOS DE °CASEN
- SX 1.4 Inyección,

Tipo

a. acondicionado

1.6 I.E. S.
Elevalunas eléctricos

Cierre centralizado
Check Panel

Nuestros coches se diferencian de los nuevos en el precio, los
tenemos con inyección, aire acondicionado. descapotables, 8
plazas, etc... hay PM-BP y PM-BS

POLIGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 00. Abierto de 830 a 1, de 3 a 8 y sábados mañana.

C1,11,S

Cinquecento
PM.-BS

Mejor coche del año
Inyección
Catalizador

Disponemos de CLIOS, FIESTAS Y PEUGEOT 106, TIPOS
1 6 y 2.0 16 V, GOLF Gil, FIORINOS, C-15, VANETTES y
así hasta 100 vehículos.
* Vehículos revisados y garantizados.
* Financiación a su medida
* Precio llave en mano (traspaso, ITV, IVA.)
* Aceptamos su vehículo como entrada

Una curiositat de la natura
it , muk inanate.99.
Francesc Ramis
s.. ¿
--aquesta setmana ha esta ntervi niii• qu17
rúrgicament d'una grekk seia
dolencia
de
roe
ue, en aquests momentssos milio rs desit_
g
rar-se satisfactóriam ent; ..
¡mies.
jos de tots els que ens considerark
Contribucions: el proper dia 13 de desembre finalitzará el període voluntad de
cobrament de les contribucions municipals.
Toni Llull Martí, investigador de la llengua escriptor que en 'nonti de les festes
d'enguany ha editat un llibre "Reflexions
sobre la saviesa popular concluida pels
provetbis" que és una pura delida. Llàstima que l'edició sigui tan limitada.
Parròquia delsDoloñ: El properdia 13
de desembre la cotníssid de fe i cultura
del consell Parroquial organitza un kan
molt interessant amb el tema "L'univers:
creació o eternitat? ". Al ihrum hi assisteixen Josep Miró i Teodor &tau.
L'Església gran també és notída pd desprendiment d'una pedra del campanar
que va anar a caure damunt un come.

Associassió de Tercera dad.
desembe
fad falta meatancera
. dia19
a Cdane
Betnat
(lesa
unle*ue4i6 1ns a
Cala Ratlada
TV Manacor: algunes accions que pertanyien a alguns membres de I PSOE passen a mana de gent del PP de Manacor.
Festa de la Policia Local: el ptoper dimecres dia 8 de desembre es celebra la
festa de 1 seu patr6 anth una ralsai a
Itsgiésia dels Doloá I un vi d'honor en el
Molí &En Sopa

Vos presentam un enorme i hermós bolet que roman aferrat a una
de les moreres que guarneixen els voltants de la Plaça Ramon Llull o
Plaça del Mercat de Manacor. Una curiositat de la naturaleza que destaca
pel seu tamany i per l'estranya i estratégica situació que ocupa.

VIlafrantateufetgaz.deizs de Ncniembre
a l'll Opeitinbeletélebra la festa. de ...
;unb actes
SatIllthe114PIIMPlará
.
diveios 1 interessants tant cultuttítbin
.

espordusentrelattita.
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Apareceran este domingo en "Lo que necesitas es Amor" en Antena-3

Alfonso y Francisca, toda una declaración de amor
Fue el joven, Alfonso Gómez, el que decidió escribir al programa de Antena-3 Televisión, titulado "Lo que
necesitas es Amor" que se emite en la noche de los domingos. Aunque no pensase que se haría realidad, el
programa de televisión contactó con él, para venir a Manacor y grabar su declaración de amor ante las
cámaras destinada a su mujer, Francisca Forteza.

M. Magdalena Ferrer

El lunes, un numeroso grupo de personas pudo observar como la caravana del
programa "Lo que necesitas es amor" recorria las calles de Manacor. la expectación llegó a su punto culminante cuando
las cámaras de televisión comenzaron a
hacer pequeñas entrevistas entre la gente
que se encontraba en el bar, sobre sus
opiniones del programa. Despúes la joven, Francisca Forteza entraba en el bar
junto con una amiga, pudiendo escuchar
por los altavoces la entrevista realizada
por Isabel Gemio a Anfonso Gómez. Segundos después el protagonista de la historia entraba en el lugar junto con su esposa.
Isabel Gemio le seguia, entre las curiosas miradas de la multitud, para realizar la
grabación de esta singular historia. En
ella, Alfonso Gómez pide ante las cámaras
de televisión a su mujer desde hace dos
años, Francisca Forteza, que le de un hijo;
al parecer Alfonso no queda esperar mucho, mientras que Francisca si; pero ante
esta declaración de amor, la joven no se
pudo negar, y al preguntarle Isabel Gemio, afirmó que se lo pensaría seriamente.
Esta es una singular historia dentro de
la vida cotidiana de Manacor, que este domingo podremos ver, a las diez de la noche, en el programa de la popular y, por
otra parte simpática presentadora, de Antena 3 televisión, Isabel Gemio. •

Alfonso Gómez y Francisca Forteza, fueron los protagonistas de esta historia de "Lo
que necesitas es amor". Foto: Antoni Blau

En el Bar se suscitó una gran expectació alredor de la pareja. Foto: Antoni Blau

La popular presentadora estuvo con su equipo en Manacor

ISABEL GEMIO
"El programa está teniendo una muy buena audiencia"
La popular presentadora de televisión, Isabel Gemio estuvo el pasado lunes, junto con su equipo habitual
en Manacor. Con la finalidad de grabar una de las historias sobre una joven pareja de la localidad,
Isabel Gemio, presentadora del conocido programa "Lo que necesitas es amor" emitido en la noche del
domingo en Antena-3, pasó todo el día en distintos establecimientos de Manacor.
M. Magdalena Ferrer.
Eran aproximadamente las cinco de la tarde, cuando entre una
gran multitud, Isabel Gemio salió
de su caravana para dirigirse a un
Bar, donde se encontraba la pareja
formada por Francisca Forteza y Alfonso Gómez. Poco después entre
la curiosidad de la gente, la presentadora gravó su historia en Manacor. Después de besos y alegría,
Gemio terminó la grabación con
una naturalidad y sencillez poco
habituales en personas tan conocidas por el público.

1.11 0111
31":444-1,

Isabel Gemio ofreció una entrevista exclusiva a 7Setmanari i dedicó unas palabras a nuestros lectores, demostrando su cordialidad
y simpatía. Estas fueron sus palaIsabel Gens jo a Manacor. Foto: Antoni Blau
bras y sus impresiones sobre un programa que en poco tiempo, esta consiguiendo donde estamos instalados en un hotel. La priunos muy buenos niveles de audiencia en todo mera grabación es la de hoy, en Manacor, aunque para esta misma semana tenemos previstas
el país.
- Isabel, en primer lugar muchas gra- 4 más.
Pienso que muy buena en todos los senticias por atendernos, en medio de tanta
dos, el programa les gusta y recibimos muchas
expectación...
No faltaría más, sabes que siempre me ha enhorabuenas, porque es una temática que llegustado contestar a las preguntas de mis com- ga muy' de cerca y que afecta a la gente.
- ¿Y en Manacor?
pañeros de prensa.
También ha sido muy buena, y veo que
La técnica del programa es la misma cada
semana. junto con mi equipo nos transladamos aquí contamos con mucha audiencia.
- ¿Qué es lo que habeis hecho en Maa distintos lugares de España, para gravar las
nacor?.
distintas historias de gente que escribre a nuesA primera hora de la mañana hemos venitro programa.
do y se han grabado una serie de exteriores con
- ¿Cuando llegasteis a Mallorca?
Pues ayer (domingo) llegamos a Palma el protagonista de la historia, Alfonso en distin-

tos lugares de la ciudad. Seguidamente le he hecho una entrevista
en Radio Balear y para terminar,
como has podido ver, hemos grabado en encuentro con su mujer.
- ¿Qué va hacer Isabel Gemio después terminar esta
historia en Manacor?
Dentro de poco nos transladaremos a Palma y seguiremos las
tres grabaciones que nos faltan
antes de irnos de la isla.
-¿Qué día podremos ver a
este matrimonio de Manacor
en tu programa?
Si no hay inconvenientes, seguramente será este próximo domingo. Piensa que en cada programa aparecen 3 grabaciones realizadas en el exterior y una en el
plató.
- Para terminar Isabel
queremos agradecerte el habernos dedicado tu tiempo y también tus palabras en esta entrevista exclusiva para
los lectores de 7Setmanari.
Gracias a vosotros, espero que la revista siga adelante como hasta ahora y os doy la enhorabuena por haber cumplido vuestros 7 primeros años de vida.
Isabel Gemio, desaparece del lugar de
nuestra entrevista, protegida por sus compañeros de equipo para dirigirse a toda velocidad
hasta su roulot y desaparecer de Manacor. Una
profesional de la televisión, que domingo tras
domingo, hace que muchisimas persones vivan
los problemas de muchas otras a través de "Lo
que necesitas es Amor". •
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Són un cor de cambra.
Canten per allò de sentir uns impulsos interiors a vegades físicament necessaris d'expressar.
Ars Antigua són setze veus que perfectament simètriques en el tall de sexes et poden allunyar de la terra si et
deixes endur pel seu cant. Ja es preparen per a Nadal.
I ho fan de debe). Esguardats per la professionalitat d'Eulália Salvanyá, l'altra veu de La Passió,
Ars Antigua estrenará concert el proper dia 19 de desembre.
olors de Nadal.
Segurament ara per ara la perfecció deu ser la seva meta mentres neix el desembre i amb
Es tractarà de quelcom especial. Es tractará d'Ars Antigua que amb l'acompanyament de solistes, ens deixaran
fruir dels madrigals nadalencs del Cançoner d'Upsala i de cançons catalanes dels segles XVI i XVII.
Esperarem el seu cant.
Maria Bel Pocoví
Foto: Estudi 9

Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR

LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES

ESPECIAL FUTBOL

F.C. BARCELONA REAL MADRID
-

( ¡¡ EL PARTIDO DEL AÑO!!
DIA 8 DE ENERO
\ Avión especial a Barcelona
SALIDA: 18'00 hrs. REGRESO: 01'00 hrs.

PRECIO: 12.900 pto.
INCLUYE: Avión + Traslados (Aeropuerto - Nou Camp - Aeropuerto)
Autocar Manacor, Aeropuerto, Manacor: 1.000 pts.
ENTRADAS GARANTIZADAS

cAmp

MAMPARAS PARA BANO
ESTE MES
SU MAMPARA
LE CUESTA
MENOS

boli darte

28

Cesana
Via Portugal, 54 MANACOR
tel. 55 11 52 -Fax 55 51 17

COAlERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

RESTAURANTE

SANTA MARIA DEL PUERTO
PORTO CRISTO

TFNO: 82 04 13

Bodas, comuniones, comidas de compañerismo

Antes de tomar decisiones, para sus celebraciones,
consulte calidad y precios
LOCALES TOTALMENTE REFORMADOS
Horario de 12 h. a 16 h.
Noches de 8 h. a 12 h.
Tfnos: 84 38 35 - 84 38 69

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

COMUNICAT OFICIAL

SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECAPTACIÓ
Amb el desig de poder donar
un millor servei durant el
període voluntari de pagament
de les contribucions
municipals de l'exercici fiscal
de l'any 1993, es comunica
que els dissabtes dies 4 i 11 de
desembre l'Oficina de
Recaptació Municipal estará
oberta al públic de 9 a 12 h.
Manacor, 1 de desembre de 1993
El Regidor ~senda

Associació de Veïnats de
es Convent, es Tren i es Centre
i s'Antigor

ELECCIONS A
JUNTA DIRECTIVA
Reunida la Junta Directiva el passat dia 17 de
novembre de 1993, s'acordá per unanimitat i complint
els estatuts, convocar eleccions a Junta Directiva.
Per la qual cosa, es convoca tots els socis a
l'Assemblea General del proper dia 9 de desembre,
dijous, a les 21 h. al local social (Plaça del Convent, 1
- Can Marit)
Les candidatures s'han de presentar al local social.
El termini per fer-ho acaba dia 7 de desembre,
dimarts, a les 21 hores.
Manacor, 17 de desembre de 1993
EL PRESIDENT

Un total de 3.570 socis en formen part

INSERSO
Es posa en práctica

l'any intergeneracional

A la llar de la Tercera edat de l'INSERSO s'ha posat en práctica, en motiu de la celebració de l'any
intergenaracional. Tota una sèrie d'activitats que tenen un significat especial, pel que s'aconseguirà
apropar a la gent de la Tercera Edat amb els coLlectius de nins 1 de joves de Manacor.

Alumnes de vuitè de La Caridad visiten la liar de Inserso. Foto: Toni Blau

M. Magdalena Ferrer

cursos baix la direcció d'un soci que ha
estat gerrer. L'altre objectiu era poder

INSERSO programa noves activitats per cada mes

Des de principis d'aquest any, així

mostrar a col.lectius més joves el funcio-

com ens explica la Directora del centre,

manet d'una máquina, que la majoria ja

La llar de la Tercera Edat de l'INSER-

Maria de la Cruz Trigoso, es va celebrar ja

no han conegut i sols han vist per la tele-

SO, programa per cada mes un grapat

la Festa dels reis amb els nins minusválids

visió. D'aquesta experiencia han estat un

d'activitats que es duen a terme. No sols

del Col.legi d'Educació especial Joan Mes-

parell els grups d'escolars que han visitat

es fan excursions, o festes sinó que la llar

quida. Aquesta fou una experiencia nova,

el taller. Concretament aquest passat di-

abarca molt més. Conferencies i diversos

a la qual tots els que hi prengueren part

marts, els alumnes de 8 curs de La Caritat

tallers com el de cuina, corte, pintura so-

s'ho pasaren molt be. També al llarg de

visitaren el centre per veure aquest taller,

bre tela, pintura cerámica, bolillos, punt

l'estiu, tres socis del centre, varen cons-

i també el de cuina, escoltant amb molta

mallorquí, macramé i ball de bot omplen

truir un torn per fer fang - dels que fun-

d'atenció.Una de les activitats que han res-

el temps dels socis. També cal destacar el

cionen amb el peu- amb un doble objec-

tats pendents pel proper any, és dur als

curs d'alfabetització i els de caire esportiu,

tiu: posar en manca un taller de fang en el

nins a veure el taller de bolillos, tasca que

com és la gimnástica i la práctica del ping-

curs. Aquests objectiu s'ha complit ja que

els més de 3.000 socis de la llar volen con-

pon i la petanca. •

hi ha bastants de socis que participen dels

servar i donar a conèixer als nins.

SUCESOS
El individuo actuó con total sangre fría

Atraco a mano armada en una farmacia
Redacción.-

Diversos accidentes

Todavía no se ha detenido al individuo que el pasado lunes atracaba una farmacia de la Avenida Mn Alcover de Manacor. Según informes de la Policía Nacional,
el hecho tenía lugar hacia las 8 de la tarde
cuando un hombre entraba en la Farmacia
Mestre con una pistola en la mano y con
la cara descubierta. El individuo actuó con
total sangre fría ya que después de llevarse 30.000 pts, aconsejó al personal que cerrara el local y denunciara el robo. El individuo todavía no ha sido detenido pero siguen las investigaciones de la Policía.

Una niña de Manacor resultó herida
leve a causa de un accidente ocurrido el
pasado viernes día 26 de Noviembre en la
calle Hernán Cortés. El hecho ocurrió sobre las 1430 de la tarde. El mismo día pero en la Carretera de Felanitx a la altura
del cruce de la ermita ocurrió un accidente en el que se vieron implicados un turismo y un ciclomotor conducido por Martí
F.M. Este último resultó herido y fue necesaria la intervención del 061.
Un coche se salió de la calzada cuando
circulaba por la carretera de Porto Cristo.

El turismo PM-7551-AM perdió el control y
su conductor M.F.B. tuvo que ser trasladado a Son Dureta. Según fuentes policiales,
el hecho pudo ocurrir por posible despiste del conductor.

Una pelea en un partido
El pasado domingo miembros del
Cuerpo Local de la Policía tuvieron que
hacer acto de presencia en un partido de
fútbol que tenía lugar en el Jordi d'es Racó. El enfrentamiento se produjo entre
aficionados del Barracar y aficionados del
equipo de Sa Racó. •

czquest 1 1j:t'erra_
-
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(CAMÍ VELL DE LLUBÍ) •
1mi

LLEVANT
Porto Cristo

El alcalde ha dicho que no...
Joan Moratille. Era de prever que el

Alcalde de Manacor no podía aceptar la
idea de la independencia de Porto Cristo.
No puede permitir que el término municipal quede dividido. Sin embargo, hace
ciento un años, un Alcalde de Manacor tuvo que aceptar que el actual término de
Sant Llorenç des Cardassar se separara del
de Manacor...
La declaración del Alcalde Bosch bastaba en su lógica sencillez y no era preciso
que intentara justificarla con argumentos
de tipo sentimental u otros que confunden el sentido de las palabras o que no se
ajustan a la realidad actual.
El cambio administrativo que reclaman
los promotores de la independencia de
Porto Cristo no tiene porqué afectar los
sentimientos que unen a ambas comunidades. Cuando la Administración municipal cambia de signo político, no se exilia
nadie ni modifica sus sentimientos de
afecto para con los que integran el nuevo
Gobierno. Si esto ocurriese, habría que
volver al espíritu del 18 de Julio 1936.
Afortunadamente, hemos ido aprendiendo
a vivir en democracia y admitir la diferencia de parecer entre los hombres como individuos o entre colectivos políticos, religiosos o socio-económicos.
El "coco" de la economía tampoco es
utilizable por parte de un Gobierno municipal que en dos años aumentó la deuda
pública en una cantidad próxima al endeudamiento contraído en cuatro años por el
equipo anterior y al que se achacó todos
los males que padecemos, olvidándose de
todo lo realizado por él en Manacor y especialmente en Porto Cristo que no había
conocido mayor transformación desde los
primeros tiempos de la A.W. presidida

por Don Ramón Servera Amer, cuando
modificó toda la primera línea para adaptarla al "boom" turístico de la época. Claro
que un Ayuntamiento muy endeudado
(aunque legalmente puede aumentar su
deuda del actual 18 % al 25 % de su presupuesto) se resistirá a perder el importante
ingreso procedente de Porto Cristo, tanto
más cuanto que es prácticamente neto, en
vista de la ridiculez de las cantidades reinvertidas aquí.
Esto no quiere decir que Porto Cristo
independiente no tenga dificultades como
todos los ayuntamientos para equilibrar su
presupuesto. Sin embargo, los estudios
hechos —más seriamente de lo que supone el Alcalde— permiten afirmar que el
equilibrio será mejor que el de Manacor,
sin olvidar que de aquí a la obtención de la
segregación, las nuevas Leyes de subvención a los ayuntamientos —que están en el
programa del Ministerio de Administración Local— mejorarán probablemente la
economía municipal.
Tampoco hay que destacar la posibilidad de mancomunar ciertos servicios de
transporte, bomberos, recogida de basura,
suministro y tratamiento de aguas, por
ejemplo. Y aquí también, las declaraciones
del Alcalde pueden confundir a los lectores. Ya lo dije varias veces en artículos anteriores: si se mancomunan —que no es
unirse— los Municipios del Raiguer y del
Pla, es en una situación de igualdad entre
sí y no de subordinación. Prueba de ello,
la negativa del Ayuntamiento de Llubí al
transvase de las aguas de "So Marineta".
En este mismo orden de cosas, la política de agrupación de municipios en Europa que fue una norma después de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado de

signo desde los años 70, segregándose numerosos municipios en Francia y Alemania. Entre 1950 y 1970, de los 37.650 municipios franceses (España sólo tiene 8.000)
sólo desaparecieron 214 por inmigración
del campo hacia la ciudad o por integración. Desde entonces, por dar un ejemplo,
en el "departement" de Haute-Mame, se
han independizado 3 municipios que
cuentan con menos de mil habitantes,
mancomunándose después... y en Francia
hay 95 "departements".
En fin, no se trata tanto de una marginación material de Porto Cristo en comparación con Manacor —pese al abandono
de nuestras calles, a la no recepción de varias urbanizaciones, el estancamiento de la
infraestructura, a la no creación de una Casa de Juventud, a la no instalación de un
retén de Policía, etc... (todo ello prometido en la campaña electoral), sino de una
marginación programática: nada se hace
para que desarrollemos nuestro turismo
(vocación portocristeña por excelencia)
en la línea del POOT; se está estableciendo una nueva Ley de "Puertos Deportivos", nada hizo el Ayuntamiento para que
figuremos en listas de posibles ampliaciones teniendo en cuenta, sin embargo, que
seríamos los únicos que, en vez de destruir la Naturaleza, la restauraríamos en su
estado primitivo, con el "Puerto Romano".
Esta es, probablemente la más grave
marginación, porque condiciona el futuro
de un pueblo cuya vocación difiere de la
de Manacor que no destina a su supuesta
faceta turística prácticamente ni una peseta.., y sino, pregúnteselo a Toni Vives que,
al no saber como justificarlo, sigue responsabilizando de ello al equipo anterior...
después de más de dos años. •
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En el concurs de nadales de Porto Cristo

Uns 290 participants a la primera eliminatòria
Maria Bel Pocoví
Divendres passat va tenir lloc la la eli
minatòria del concurs de Nadales de Porto Cristo amb massiva participació en les
categories dels més petits, de 3 a 13 anys.

L'espontaneinat va ser també protagonista
de la nit pel fet que Mestre Ramis no pogués assistir a la vetllada per haver ingressat a la clínica. El problema es va sol.lucionar grades a la col.laboració de Margot
Fuster i Conrad Moià. És destacable també

OCASIONES 4C:a
DEL LEON
Opel Corsa 3 p.

PM-Z

Opel Corsa 3 p.

PM-AM

Opel Corsa 3 p.

PM-Al

Opel Corsa 3 p.

PM-BH

Fors Fiesta 3 p.

PM-0

Ford Fiesta 3 p.

PM-AT

Fors Escort

PM-Y

Fors Escort
Renault 5 GTL 3 p

PM-W

Seat Marbella

PM-AC
PM-AX

Peugeot 205 GT

PM-AK

Peugeot 309 SR

PM-AP

Skoda 1.3
Opel Kadett 1.6 GL 5 p.

PM-AS
PM-AH

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

tel. 55 09 13
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Una imatge d'una actuació de tany
passat Foto: arxiu

la participació de Guillem Parera, Rosa
Carbonell, Pep Alba i Tomeu Matamales
en el seu acompanyament als participants,
més de 290 en una nit, interpretant més
de 50 nadales, entre elles tres d'inedites.

Aniran a la final del 17 de Nov.
Solistes Nivell A- Marina Riera
Segundo Faciaben.
Solistes Nivell B- pan Frco Cortés
Matgí Bonet Gili
Mercedes Adrover
Apol.lónia Garcia i
Eva Bonnin
Grups ir NivellRossinyols de Felanitx
Amics de 3 de La Salle
Rossinyols S. Servera
Grups 2n Nivell- Pásseres Felanitx
Estels de S. Servera,
Col. S. Francesc i
Aloses de Felanitx

Sant LLorenç

Aprobados dos nuevos préstamos que suman 70 millones de ptas.
Joan Fornés
Con casi una hora
de tardanza sobre el horario previsto empezó
el pleno extraordinario
de este pasado lunes —
tenía que empezar a las
1215 h. y dio comienzo
a las 13'11 h.— por lo
que se dijo en la sesión
el retraso fue debido a
la falta de mayoría para
aprobar los tres puntos
del orden del día. En
palabras del nacionalista Toni Sansó "al menos
para el equipo de gobierno valió el retraso"
ya que se aprobaron los
tres temas.
El primer punto fue
sobre el préstamo solicitado para pagar los
extras del plan de embellecimiento de s'Illot,
préstamo que recordamos era de casi veintinueve millones de
pts. y que en su día no
fue aprobado por no contar con mayoría
suficiente. Como decíamos al principio, la
espera ha sido positiva para el equipo de
Gobierno ya que el grupo PP-UM y Bmé.
Pont, esta vez dieron el voto afirmativo
para un endeudamiento de la misma cantidad alegando que el equipo de Gobierno a partir de ahora serán "buenos chicos". Mientras que el concejal del PSM dijo que ya hace dos años que "oigo la misma canción".
Sobre los extras de las obras de saneamiento y pluviales también fue aceptado
el préstamo de 41.567.711 pts. con los yo-

Miguel Vaquer consigue la dedicación
exclusiva evitando, así como manifestó
en el pleno, ir "al paro".

PSOE y PSM, a partir de ahora el alcalde
percibirá un total de 2.476.000 pts. más
Seguridad Social, dividida en catorce
pagas. El edil nacionalista argumentó su
voto en contra al no considerar oportuno
aprobar una dedicación exclusiva antes de
no aprobar el presupuesto del 94, cuando
es sabido que concejales del equipo de
gobierno cobran 175.000 pts. sin dedicación exclusiva, cosa que dicho concejal
considera un abuso al igual que Jerónima
Mesquida (PSOE) que pidió en el mismo
plenario una revisión de las pagas después de saber las cantidades de cada uno.
•

¿Son abusivos?
Desde el mes de Julio y debido a la
famosa sentencia del presupuesto
los Concejales cobran por asistencl

Sesiones plenarias:
tos en contra de la regidora del PSOE Jma.
Mesquida y el diputado Sansó, quien manifestó que era necesario plantearse cambiar de "técnicos y de políticos" por la mala gestión llevada hasta el momento sobre
el tema del agua.
Por último, el punto más esperado,
polémico y según que concejales, el motivo de que esta sesión fuese a mediodía y
en carácter extraordinario, cuando es sabido que el próximo jueves toca el pleno regular del mes, era el de la dedicación exclusiva, el alcalde Miguel Vaquer que
fue aprobado con los votos en contra del

Alcaide15.000 pts.
Concejal
10.000 pts
Comisiones de Gobierno:
15.000
Alcaide y Tte Alcalde

Pts
COMISi011eS informativas:

Presidente
Concejal

15.000 pts
10.000 ptS

Dietas por cargo:
Alcalde 7000 pts
Miembros del Gobierno 5.000 pta.

CULTURA
Exposa a Sa Banca March fins el dia 9 de desembre

BÁRBARA S IRER
La secillesa i la força de la pincellacla
Bárbara Sirer presenta la seva obra per primera vegada a Manacor a la Sala d'Exposicions de Sa Banca March.
Natural de Capdepera però afincada a Ciutat des de fa anys, Bárbara Sirer ha duit a terme un grapat
d'exposicions col.lectives i també individuals. Fins el dia 9 de desembre es trobarà exposada a Sa Banca.

,

M. Magdalena Ferrer
- Bárbara, quan vares començar a
pintar?
Des de nina sempre m'havia agradat

"He realitzat un total de 6
exposicions
individuals"

ta feina pel que respecta a pintors i exposicions.

- Quan vares fer la teva primera
exposició individual?
fou a l'any 1987 a Cas Mestre de Son

molt la pintura i el dibuix, però fou quan

Oliver.

Not de Capdepera, a aquesta han seguit

els meus fills anaren a estudiar i tenia

- Per altra banda, me comentaves
que estaves dins la Junta de ADEBA,
que és exactament?
ADEBA és l'Associació de Belles arts
de les Balears, de la quan son en aquests
moments la interventora. La junta fa mol-

un total de cinc exposicions més, fins arri-

temps lliure, quan vaig decidir dedicar-me
a la pintura i estudiar a fons. De fet, vaig
estudiar 5 anys Belles Arts i després anava
a classes amb el pintor Pep Deudero, també amb Rullan i després amb na Catalina

bar a aquesta primera a Manacor. Però
també he participat a moltes col.lectives a
Palma i a distints pobles de l'illa.

- Parlant de la teva pintura, dins
quin tipus es troba Bárbara Sirer?

"Me consider una persona
polifecética, m'agrada la
pintura per e) també
l'escultura en totes les seves
-

modalitats"
Me definida dins l'estil expressionista

perquè no es pot entendre com a estrictament realista.
- I la técnica que prefereixes?
He provat lacrílic l'oli, el pastel. Per
aquest darrer tenc molta de facilitat, però
m'agrada canviar i provar noves tècniques. Crec que el més important és pintar
amb força, amb espátula i pincell i fer la
pincellada grossa.
,

- Sobre aquesta exposició a Manacor, guantes obres presentes?
En total hi ha 22 obres sobre distints
paisatges fets a l'oli.
- A aquesta exposició la titules
Olis i escultures, podries explicar
que són aquestes escultures?
Com pots veure són figures humanes,
pastorets i també alguna de caire modernistas realitzades en fang. Per fer-les s'utilitza un procediment especial que dur
aproximadament dos mesos de feina des
de que fas la peça fins que es dur a coure.
- Quin temps fa que et dediques a
l'escultura?
Aproxidament un any i mig que vaig
començar a esculpir.
Si per mi no hi ha cap problema perque crec que sóm polifacética.
Sens dubte una exposició per visitar la
de Bárbara Sirer que donará a conèixer al
públic, les obres escultòriques i pictòriques d'aquesta artista, que exposa per
primera vegada a Manacor. •
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Luis Sampredro cons-

vieja sirena. Sampe-

trueix un mosaic on les
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Després de tres Ilargs
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Áquest Long Play fou

anys, el grup cíe Rata

gravat a Londres.

Sanckez treu al mercat 12

No vos defraudara.
eones cançons formen

temes nous al més par
estil Ta Unión": malgrat

aquest nou disc del grup

no tenir una gran veu,

espanyol Ta Unión".

Rafa disposa d'un geni
gratificant de la seva
gran maduresa com a
compositor i la veritat, és
que resulta difícil posar-li

Discos

una etiqueta i ni fa falta.

Psyco ]citikster au lait

Composicions consi-

Baba

Ánalisis final és el tí-

tractarnent decideix
conéixer a la germana
major claquesta, perqué

tol de la darrera pel.lícula

Ii ajudi a comprendre els

del director 7oanou,

traumes.

Video

la qual esta interpretada

Coordina: M7errer

pel farnós actor Rickard

Una pel.lícula plena

G ere i les actrius Kim ea-

d'intriga, sentiment i ac-

singer Urna 'Chaman.

ció, complementada perl

És la història d'un
psicoalanista de San
7rancisco que rep a la se-

carisme deis tres personatges, per altra banda c
onsiderats en aquests
mornents, dels

va consulta a una Ilota
nuerótica.
Segons transcorr el

1

dels Estats Units.

Análisis final

Genuïnament americana... però rigurosament espléndida
Jobelin Labiche.-

bem tot del món.
Bona pan de la literatura nordamerica-

David Mamet deia en una entrevista
referint-se a American Buffalo: "Disculpam tota mena de traïcions, diguem-ne étiques, quan s'han de fer negocis. Aquesta
obra vol mostrar que no hi ha una diferencia real entre el lumpen-proletariat, els
agents borsátils o els advocats de les corporacions que són els lacais dels negocis.
Una pan del mite americà és que en qüestió de negocis un comportament reproba-

na, que és ben diferent de la T.V. i el cinema, s'ha centrat en l'analítica psicológica
d'aquests marginats que el sistema econòmic, cada cop més selectiu i mundialitzat,
no ha integrat, Orman Mailer, Thennessee
Williams, William Faulkner, Sam Shepard,

ble es torna lloable". Amb aquestes dures

Mesalles: no hi haurà concessions, existirá
rigurossitat, la que demana l'autor, i en el
contetx en qué está escrit: un barri marginal americà com un barri marginal de Palma amb putes i jonkis, amb delinqüents i
vividors, perquè el que cal és sobreviure
encara que el sistema, el puta sistema, els
hagi donat pel cul.
Els protagonistes d'American Buffalo
sofreixen d'això i el seu comportament
s'ajusten a la situació límit de la marginació
irreversible: insoportabilitat, canvis d'humor, moviments desorganitzats, agressivitat continguda, violencia, inseguretat vestida amb "posses" de fer-se l'interessant heréues, qui sap, d'una pel.lícula de gansters.
L'acció transcorre en un dia a la botiga
de compra-venda de Don Dobrow, plena
d'objectes robats, amb els seus companys
Walter Cole, fameller, alcohòlic, delinqüent, jugador... I Bob, el més jove i el més

paraules sobre la nostra manera de viure
es presentava La Gàbia Teatre amb American Buffalo, el passat dilluns dia 29, a la
nostra ciutat.
No ho dubteu, a Mallorca, a Manacor
som tan americans com a Califòrnia. La
nostra identitat no s'especifica en la qüestió dominant, l'economia, on esdevenim
dominats, colonitzats: la nostra manera de
viure és també la del capitalisme salvatge,
el somni americà a la mallorquina, el fot
qui fot. I així ens va, en comptes de tenir
un país tenim el que tenim.
... I sorgeixen bosses de marginació,
cada cop més greus: delinqüents, aturats
crònics, alcohòlics, drogodependents. Tots
amb comportaments que ens repugnen als
qui pertanyem a les classes mitjanes amb
les nostres comoditats i mentides de burgesets ridículs, i a sobre pensam que ho sa-

0,4,te,

Truman Capote en són alguns exemples.
Dilluns a Manacor ens arriba un altre autor
David Mamet, i ja n'estavem avisats per
part del director, excel.lent director Jordi

acabat, sempre penjat de la droga. Tots
tres teixen la seva trama per fer uns quants
dólars amb qué anegar les penúries de cada dia. No existeix res més que pegar
aquest ridícul "cop" que fins i tot fracasará.
El text es recrea en l'estudi d'aquests tres
éssers per al final no passar res o gairebé
res. No hi ha magia sinó realisme, però intel.ligentment mesurat, qüestió ben difícil
aquesta.
Quines han estat, doncs, les intencions
de David Mamet? La il.lustració rigurosa
d'un món existent cada cop més aprop
nostre? I les intencions de Jaume Mesalles? La fidelitat a tal rigurositat? I tot amb
una interpretació espléndida. Vet-aquí que
no puc qualificar aquest muntatge, en el
context que fi escau, més que d'excel.lent.
Finalment agrair a la Fundació Pública del Teatre Municipal ens hagi brindat
l'oportunitat de veure aquest difícil tipus
de teatre, com també passà amb La nit
just abans dels boscos, i que fan evolucionar el teatre cap a una cosa viva i actual,
no com aquí a Mallorca que entre el folklorisme més superficial i la involució teatral
farcida de tòpics ens morim cada dia un
poc més.
Títol: American Buffalo; Autor: David Mamet; Direcció: Jordi Mesalles; Actors: Joan Anguera, Ramon Vila, Fran-

cesc Pérez; Companyia: La Gàbia Teatre
•
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Atención: Entregamos regalos de Navidad a domicilio
Plaza Weyler, 1 - Tel. 55 41 50

07500 MANACOR

Al Teatre, dijous dia 9 de desembre a les 21h. de la nit

"Poca conya" i moltes gràcies
Maria Bel Pocoví

pectable que té per objectiu el de fer riure
des de 1 primer al darrer minut i res més.

"Poca conya" és el nom de la companyia i "Moltes gràcies" és el títol de

Jordi Puntí és actor i director
teatral.

l'espectacle que representen. Aquesta vegada tornen ser tres els actors que pujen
dalt l'escena, i deim tornen perquè darrerament han vengut un parell d obres de
teatre -bon teatre per cert- en qué coincideix que són tres actors, com és el cas de
"Miraclets" o de "American Buffalo". De
totes maneres pareix que "Poca Conya"
arriba amb una intencionalitat diferent a
les altres. Aquesta vegada es tracte de riure, i riure amb gràcia rascant la frontera de
l'absurd i creuant el joc de la imaginació
intel.ligent. I es que senyors, arriba un es-

Els tres actors de "moltes grades"

L'experiència del director de "Moltes
Gràcies" ens pot interessar. Jordi Puntí
ha treballat amb Els Joglars i entre altres
coses funda la companyia TEIATRU. Ara
ve a Manacor encarregat de la direcció
dels POCA CONYA, tres actors d'aprenentatge autodidacte i amb 15 anys d'experiència. El seu humor s'ha definit de seriós, espontani, absurd i molt fresc. Així
que ja ho sabeu, dijous que vé POCA
CONYA i al Teatre!
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Oficines de l'Ajuntament
De dilluns a divendres
Horari: de 830 a 1330 libres.

Le
DARRERA SETMANA
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TRAILER
Una Aventura que comenzó hace 65 millones de arios.
•
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J URAS S IC PARK.

Spielberg ha señalado que esta no es una

(Parque Jurásico)

película de ficción, sino de actualidad
científica y quizá sea cierto, porque en Estados Unidos se están realizando experimentos con DNA de animales para coneguir su reproducción en un laboratorio.
La película está basada en la obra de Michael Cricton, escritor que puede ser calificado como el Julio Verne de nuestra
época.

De Steven Spielberg, con Sam Neill,
Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero y Samuel L. Jackson. D: 124 m.
"Parque Jurásico" es un parque de
atracciones creado por un científico John
Hammond. Este científico crea un parque
temático sobre dinosaurios en una isla
cerca de Costa Rica. Esos dinosaurios son
la atracción del parque, pero son dinosaurios vivos, que han sido creados a partir
de restos de su DNA encontrados en un
mosquito atrapado en ámbar fosilizado.
John Hammond, invita a varios científicos
y a sus dos jóvenes nietos a inspeccionar
el parque antes de la inauguración y es
entonces cuando empiezan a ocurir toda
una serie de aventuras increíbles, porque
también en el mundo de los dinosaurios
como en la vida real hay buenos y malos.
El filme que ha originado la fiebre llamada "dinomanía" en el mundo entero, y
uno de los títulos más taquilleros de toda
la historia del cine. Con unos excelentes y
soberbios efectos especiales realizados
por "Industrial Ligth and Magic", Triceratops, Branquisaurios, Tiranosau dos Rex,
Velociraptors y Dilophosaurus, nos harán
reir, llorar y temblar mientras nos adentramos en la era jurásica de la mano de los
científicos de la película. El propio Steven
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peligrosa banda de ladrones y asesinos,
encabezados por Eric Qualen, cuyo avión
se estrelló en las montañas después de
haber robado en pleno vuelo, el avión de
carga del Departamento del Tesoro con
100 millones de dólares.
Tras su fracasada incursión en el campo de la comedia, Sylvester Stallone ha
vuelto al cine de acción, con excelentes
resultados, pues esta película ha reaudado
205 millones de dólares en su primer fin
de semana de exhibición en Estados Unidos. •

1)121: de desembre rfiálátI20
mateix ...i.:1001 110011010!00111
rada al Teatre Municipal, la pel.lícula
:dellIdinosauritilildltevety8pielberge
iJURASIC PARIr.
-

projectarà a les se-

MÁXIMO RIESGO
De Renny Harlin, con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooner, Janile
Turner y Rex Linn. D: 126 min.
Ella era una escaladora sin ninguna experiencia. Ella confiaba en que él la salvaría... pero algo salió mal en la operación
de rescate, y el escalador Gabe Walker,
miembro del equipo de rescate montañés,
decide abandonar su trabajo al sentirse
profundamente culpable de su muerte.
Transcurrido casi un ario desde el accidente, Gabe regresa a Rockies para persuadir a Jessie Deighan de que abandone
las montañas con él, pero ésta logra convencerle para que ayude a un desesperado grupo de escaladores.
Gabe, junto con su anterior pareja en
el equipo de rescate, Hal Tucker, logra llegar al punto donde se encuentran los escaladores; pero éstos son en realidad una

.

ves pantalles des del 2 al 8 de desembre la petlicula protagonitzada
per Sylveswr &done amb el títol de
"MÁXIMO RIES GO".

TEATRE
POCA CONYA és la companyia de
teatre que presenta l'obra 'MOLTES
GRÀCIES" amb la que podreu riure
de valent a partir de I'actuació deis
tres actors de la companyia. L'obra
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A s'hora de sa veritat

•

ILILLOIELLSIMM

Han passat 7 anys...

Dinsdbonjoc

Tit:Vald~:
Ara fa 7 anys que
un bon amic meu,
Bernat Nadal, en va animar a fer aquesta
secció i des de llavors
he intentat setmana

rera setmana expressar la meya opinió,
sempre he intentat
des de aquesta secció i amb la resta de
les pàgines d'esports de 7Setmanari donar la millor notícia i també a vegades
m'ha tocat donar-ne més d'una que no
ha estat de l'agrad de qualque persona,
aixó sol passar als que ens dedicam al
món del periodisme.
Potser que avui podria parlar del mal
moment que está atravessant el C.D.
Manacor i dels problemes que té el Porto Cristo, per() hi haurà altres setmanes
per poder parlar d'aquets dos clubs, de
si aconsegueixen superar les seves crisis
i anar cap amunt.
Durant aquets 7 anys he viscut moments molt bons, com poden esser els
dos ascens del Manacor a Segona B i
també el veure com un amic meu, Miguel Ángel Nadal, és jugador titular del
Barça i de la Selecció Espanyola. Aixó
són coses de les més agradables de les
que he pogut informar i de les que tenc
un bon record, però no sempre es pot
parlar de cullarades de mel fent de periodista, quasi sempre no tots están d'acord amb el que escrius i per tant també
record els moments dolents, com pot
Per Felip Barba

ser quan una Directiva del C.D. Manacor, el meu equip i el de tots els manacorins va intentar que no informás del
Manacor si no era pagant. Aquesta es una de les situacions més dolentes que
he passat al llarg d'aquets 7 anys. Però
tot passa, les directives, els entrenadors,
els jugadors i sempre solem quedar els
que informam bé o mal.lament del Ma-

lpaeIMana
passat
annailtinitékiatetlegne91: ,:
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jugador va thIstal*::pan: datauleh i
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nacor.
La meya feina sempre ha estat i és feta amb il.lussió i per tant mai m'he assustat de la notícia que he donat, de totes maneres com a informador he d'agrair a tots aquells que m'han filtrat noticies i que després he pogut escriure,
que m'an recoltzat als moments difícils,
cosa que mai s'oblida, perquè al final les
coses dolentes passen i les bones sempre quedan al menys a n'el record.
Fa 7 anys i mantenc la mateixa il.lussió, per tant seguiré donant la meya opinió cada setmana perquè els lectors de
7Setmanari estiguin informats puntualment del que passa a l'esport manacorí.
Un esport, en especial el futbol que no
está passant pels seus millors moments
i que ens durà a tenir el club a la categoria que pertany a l'afició. O sigui confiar
molt en la pedrera i deixar-se de fitxatges de jugadors de fora. Aquesta és a la
conclusió que he arribat al cap de 7
anys de veure i viure el futbol manacorí
i comarcal.
Esper que s'arreglin totes les coses i
d'aquí a 7 anys, tot estigui millor. •
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

"

Perdió, 4-1, en el Collado

El pésimo arbitraje, clave de la derrota del Manacor
Felip Barba

minutos después el Alcoyano
por mediación de Recalde consi-

rreno de juego era cada vez más
impracticable lo que entorpecía

El Manacor afrontó este par-

guió inaugurar el marcador a fa-

el juego de ambos conjuntos. El

tido con ocho bajas, entre lesio-

vor de su equipo. Después el

nados y enfermos, lo que mer-

dominio fue total y absoluto del

mó aún más el potencial del

conjunto local ante un Manacor

último cuarto de hora de esta
primera mitad fue de dominio
alterno, con un Manacor que lle-

conjunto rojiblanco.

que se defendía como podía y

Los comienzos del partido

además salía en alguna jugada

fueron de dominio territorial del

de contragolpe llevando el peli-

conjunto local que intentaba

gro sobre la portería defendida

conseguir su primer gol lo mas

por Ramón, así se llegó al minu-

pronto posible, pero a pesar de

to 31 de partido que un centro

ello fueron los rojiblancos quie-

desde la banda derecha de Matí-

nes gozaron de la primera y cla-

as sobre el área local es aprove-

ra oportunidad de gol en el minuto 9, al lanzar Servera un libre

chado por Servera para de impecable cabezazo batir al cancer-

directo que Ramón desvió con

bero alicantino. A medida que

muchos apuros a córner. Dos

iba avanzando el partido el te-

vaba la iniciativa del partido, ante un Alcoyano que no conseguía superar a los rojiblancos.
Con este empate e uno en el
marcador se llegó al descanso.
Los primeros cinco minutos
de la renaudación fueron decisivos para que los manacorenses
no consiguieran la victoria en Alcoi, ya que Nofre falló dos claras
ocasiones y después un extraordinario disparo de Copoví desde
dentro del área fue detenido
magistralmente por el cancerbero local Ramón. En estos inicios
de la segunda mitad el Alcoyano
estuvo a merced del buen juego
manacorense, aunque después
asentó algo su juego y con más
corazón que cabeza llegó con insistencia sobre la portería rojiblanca, en una de estas incursiones se produjo el regalo del Sr.
Valmaseda Hazas, al señalar un
penalty totalmente inexistente
del cual llegó el segundo gol local. Esto desmoronó al conjunto
rojiblanco que vio como en el
minuto 75, el colegiado daba
por válido el tercer gol, local
precedido de falta de Segundo
sobre Copoví, después y en pleno desconcierto de los jugadores rojiblancos, en el minuto 78,
llegó el cuarto y definitivo gol
del Alcoyano.
Reseñar que debutaron en
Segunda B dos jugadores del Juvenil "A", Varón y Font

•
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Ai PICHA TECNIGA

coyano: Ramón, Carre
Castillo, Abelda Gandia, Josét
Ramón (Fuentes,
i
min 76),
Sanchis, m
g un do, mm . 28)
1e
), Ca
Palde
scua(Sle.;
Chuli •

Manacor Llodrá (3), Ca-

zorla (3), Servera (4), Matías
(3), Copovi (3), Tófol (3)
(Varón, min. 74), Gerardo
(3), Nofre (2), Femenias (3),
Muñoz (3) y Riera (2) (Font,
min. 87).
Arbitro: Sr, Valinaseda
Hazas. Colegio castellano Manchego. Pésima actuación,
perjudicó de manera ostensible al Manacor en dos jugadas claves, la del penalty que
no existió y en dar por bueno el tercer gol local que fue
precedido de falta de Segundo sobre Copaví. Enseñó cartulinas amarillas a Pascual del
Alcoyano, y 3 Matías, Tófol,
Muñoz y Riera del Manacor.
Goles: 1.0, min. 11: Recalde al rematar de cabeza
un saque de esquina.
1-1, min. 31: Centro de
Matías sobre el área local y
Servera de impecable cabezazo bate a Ramón.
2.1, min. 69: Chuli lanza
un penalty rechaza Llodrá y
el mismo jugador remata a
gol.
3-1, min. 75: Balón sobre
el área manacorense Segundo derriba a Copovi y bate
por bajo a ilodrá.
4-1, min. 78: Chuli de
gran disparo cruzado,

Con la recuperación de algunos jugadores

El Manacor recibe la visita del "Nástic"
Felip Barba
Después del descalabro de
Alcoi, el Manacor recibe este
domingo en Na Capellera la visita del "Nastic" de Tarragona,
un equipo histórico del fútbol
español, que en estos momen-

junto manacorense hay que
reseñar que se necesitan imperiosamente los dos puntos
ya que de lo contrario se truncarían todas las aspiraciones
de poder mantener la categoría y se perdería motivación
por parte de los jugadores y

conenses. Se podrá contar
con Salas que ha cumplido su
partido de sanción y también
se ha recuperado a Tomeu y
Xavier, pero por otra parte será baja Matías que se encuentra con gripe y seguirá siendo
baja Casals.
Este encuentro dará inicio
a las cinco menos cuarto de
la tarde y será dirigido por el
valenciano Sr. Granell Gil.
Las alineaciones probables
que presenten ambos conjuntos serán las siguientes:
Manacor: Llodrá, Xavier,
Cazorla, Copoví, Salas, Muñoz,

Tófol, Servera, Femenías, Gerardo y Nofre.
Tarragona: Arumí, Santi
Pou, Torres, Grabulosa, Juli,
Selvi, Rodri, Totó, Herrera y
Ramírez.
Este interesante encuentro ante un equipo histórico
como es el "Nástic" de Tarragona, el conjunto manacorense necesita más que nunca el
apoyo incondicional de su afición, en un partido que puede
resultar decisivo para la suerte
del conjunto rojiblanco en esta singladura en la Segunda
División B.•

C.D. MANACOR
TROFEO REGULARIDAD

Después de haber cumplido su partido de sanción,
Jaime Salas volverá al once titular.

tos se encuentra en un buen
momento de juego, habiendo
conseguido en las últimas jornadas resultados importantes.
El "Nástic", está entrenado por
Valentín Mora y entre sus jugadores figura un viejo conocido de la afición manacorense, se trata del cancerbero:
Arumí, que jugó con el C.D.
Manacor en la temporada 8687.
En lo que respecta al con-

técnicos y también el interés
del socio y aficionado. Por lo
que consideramos este partido de vital importancia para el
futuro del C.D. Manacor en esta Liga.
Para este encuentro Miguel Jaume limmy" recuperará a varios de los jugadores
que no pudieron viajar a Alcoi,
por lo que se dará más potencial al conjunto ante un rival
tan fuerte como son los tarra-

Llodrá
44 ptos.
Salas
32 ptos.
31 ptos.
Xavier
Matías
30 ptos.
26 ptos.
Servera
Cazorla
25 ptos.
Femenies 20 ptos.
19 ptos.
Copoví
18 ptos.
Muñoz

17 ptos.
Nofre
14 ptos
Gomita
14 ptos.
Rafel
Gerardo 14 ptos.
12 ptos.
Casals
Rafita
9 ptos.
8 ptos.
Tbfol
4 ptos.
Tomeu
Tiá Riera 4 ptos.
2 ptos.
Tudurí

Llodrá

No PATROCINA:
v

PATENTES Y MARCAS
ASESORES TURÍSTICOS

C/ Goethe, 2- Pral.
07011 PALMA DE MALLORCA
Tel. 28 71 31 - 45 35 59
FAX. 28 72 37
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Después de su derrota en el Estadio Balear

El Badia necesita vencer al Montuiri
Redacción.- Si bien pudieron aguantar el cero a cero
inicial hasta el descanso, el Ba-

momento de juego, como lo
demuestra la victoria conse-

dia encajó el primer gol en los

bre el Constancia.
Los de Cala Millor necesitan de los dos puntos en litigio para seguir en la segunda
posición de la clasificación y
seguir manteniendo intactas
sus aspiraciones.
No parece que haya novedades importantes en el conjunto bermellón que se va a enfrentar este domingo a partir
de las cuatro menos cuarto
de la tarde al conjunto rojiblanco del Montuiri. Partido

inicios de la segunda y después no fueron capaces de reaccionar y vieron como los baleáricos conseguían en el minuto 67, marcar el segundo y
definitivo gol que significó el
truncar una buena racha de
resultados.
Este domingo el conjunto
de Esteban Caldentey recibe la
visita del Montuiri,un conjunto bastante irregular, que parece encontrarse en un buen

guida el pasado domingo so-

que será dirigido por el Sr.

Munar Gelabert.
Las alineaciones probales
que presenten ambos conjuntos serán las siguientes:
Badía: Lopez, Bauza, Brunet, Rosselló, Marcelino, Muntaner, Salvuri, Pablo, Andreu,
Nebot y Barceló.
Montuiti: Mallo, Llorenç,
Matas, Gomila, Rotger, Nacho,
Gaspar, Navarrete, Amat, Rosselló y Sampol. •
Marcelino, uno de los jugadores más regulares
del Badia

t

II.

libr

Después de ser goleado en "Ses Comes"

Un mermado Porto Cristo visita al Margaritense
Redacción.-Un verdadero

De todas maneras la situa-

conseguir un resultado positi-

mingo y al Murense el miérco-

desastre lo acontecido sobre

ción del conjunto que dirige

vo ante el Margaritense podría

les, ya que todo va a depender

el rectángulo de juego del Mu-

Magín Durán es más que preo-

ser realmente importante.

de la resolución del Comité de

nicipal de "Ses Comes" en

cupante, ya que el equipo no

No vamos a decir cual va a

donde el Porto Cristo terminó

está rindiendo como se espe-

ser el once inicial que se en-

El partido de este domin-

con siete jugadores, ya que le

raba y ahora tendrá que afron-

frente al Margaritense este do-

go frente al Margaritense va a

Competición.

expulsaron a siete y perdió

tar el de este domingo con

dar inicio a las tres y media

por el escandaloso resultado,

siete bajas, por lo que se ten-

de la tarde y será dirigido por

1-7, ante el Consell, que sitúan

drá que recurrir a algunos ju-

el Sr. Heredia Cánovas. Y el

al equipo porteño en la zona

gadores del equipo juvenil pa-

que se va a disputar el próxi-

de descenso, cosa que deberá

ra poder tener a once jugado-

mo miércoles en "Ses Co-

intentar arreglar este domingo

res para afrontar el partido

mes si no está clausurado, se-

en el campo del Margaritense

frente al Margaritense, un en-

rá dirigido por el Sr. Siquier

y el próximo miércoles en Por-

cuentro que puede ser decisi-

to Cristo en donde se va a en-

vo paral os porteños, ya que el

Serra. y comenzará a las cuatro de la tarde. •

frentar a uno de los equipos

equipo de Santa Margarita se

punteros del grupo: El Muren-

encuentra con los mismos

Se.

puntos que los porteños y el

-

Magín Durán entrenador del
Porto Cristo

Tras el 0-1, ante el Pollensa

El Cardassar a puntuar en Esporles
Joan Fornés

moséptima posición con diez

en el dique seco; Tomás, Cal-

puntos, es un cuadro que a

dentey, Perelló, Morey, César

Volaron dos puntos más

medida que han ido pasando

y Consta, éste último pendien-

de "Es Moleter", con estos ya

las jornadas a ido a más, tras

te de sus deberes militares. El

son seis, esta vez ante el Po-

un inicio desastroso. Por lo

partido será dirigido por el Sr.

llensa donde los gualdinegros

que el equipo que dirige Se-

Martínez Moreno, y los posi-

sucumbieron por la mínima.

bastián Ramón, es un conjun-

bles onces iniciales serán:

to más dificil de lo que pueda

Esporles: Lázaro II, Romero, Server, Luismi, Nicolau,
Delacruz, Vázquez, Alvarez,
Salamanca, Lázaro I y Mir.
Cardassar: Seminario, Casals o Más, Ramón, Estelrich,
Roig, Galletero, Sureda, Rosselló o Mestre, Nando, J. Sancho
y M. Sancho.•

Tras esta derrota el equipo
que preside Xisco Umbert

parecer sobre el papel.

vuelve a tener negativos en su

Para este domingo a las tres

casillero y baja cuatro pelda-

y media de la tarde en el Municipal de Esporles dará co-

ños en la clasificación, pasando de la onceava a la quinceava, en estos momentos cuenta
con doce puntos y dos negativos, por lo que en la próxima
jornada tiene que ir a por to-

Tras su lesión, Torreblanca
podría reaparecer.
das a Esporles, al que se enfrenta al titular de la villa, para
borrar algún negativo. El Es-

porles está situado en la deci-

mienzo este interesante compromiso en el que Toni Pastor
recupera a los dos sancionados; Roig y Más, y posiblemente a Torreblanca. Siguen

Cantera del C,D, Manacor

El Juvenil "A", volvió a golear
BENJAMINES C.I.M.
°limpie, O: Bassa, Parera,
Rafel, Juan, Di Bella, Munar,
Riera, Puigrós, Gómez, Grimalt y Pastor (Melis, Bonet,
Morales, García y Gomila).

S'Horta, 3.
Gran partido de los benjamines del Olímpic, que jugaron un gran partido pero que
Santa, juvenil

Llull, Juvenil

Manacor "A", 5: Bernat,
Gornés, Santa, Marí, Mestre,
Ramírez, López, L. Copoví, Pocoví, J.A Copoví y Rigo (Moragues, Sion, Estrany y Fullana)

FUTBOL-7

Arenal "A", O.
Buen partido del Juvenil
"A', que con esta victoria mantiene y ratifica su liderato. Los
goles rojiblancos fueron conseguidos por: L. Copoví, J.A.
Copoví, Pocoví, Rigo y Fullana.

Manacor, 11: Pachón,
García, García, M. Amer, Morey, Mondejar, Mondejar, Mesquida, Albert, David y Marcel
(Lorenzo, Gallego, Llaneras y
Más).
Badia, O. Agustín, Servera, Sierra, Morales, Roberto,
Daniel, Jaime, Bauzá, Riera,
Adrover, y Sevillano (Massanet, Thomás y Caldentey).
Goles: Albert (5), David
(4), M. Amer y Mesquida,

Pascual, cadete.

Amer, Fútbol 7

dentey, Domenge, Toral, Huguet, Héctor, Roldán, Mulet,
Fullana, Martín y Sáez (Romero, Vaquer, Servera y Ramón).

tuvieron que sucumbir ante la
superioridad física del conjunto visitante.

-

Manacor, 1: Gelabert,
Rodríguez, Morey, Llull, Munar, Díaz, Palma, Gayá, Pascual, Truyols, Zapico y Arner.
Manacorins, 4: Valls, Parera, Alvarez, Sitges, Peñaranda, Mut, Arey, Bernabé, Busquets, Muntaner, Febrer y Gallardo.
Goles: Munar por el Manacor y Arey (4) por los Manacorins.•

Patronato, 1.
Goles: Mulet por el Mana-

Morey, Fútbol-7

CADETES
Manacor, 1: Miguel, Cal-

cor y Ferrando por el Patronato.
Olímpic, 3: Riera, Belmez, Castillo, Morey, Miguel,
Gomila, García, Porras, Pascual, Bosch y Amer. (Hinojosa,
Garcías, Muñoz, Massanet y
Castillo).

Colonia, 2.
Goles: García, Amer y
Muñoz por el Olímpic y García y Romo por el Colonia.

García, Benjamín

Pachón, Benjamín

Cantera del Porto Cristo

Importante victoria de los juveniles
Umbert, López, Martínez, J.
del Salto, Hidalgo (Lizancos),
Ros, D. del Salto, Guardiola y
Cerdán (Jaume).
Superioridad total del conjunto porteño, conforme que-

González, Riera, Prieto, Jaldón
e Isaías.
Olímpic, 2: Muñoz, Torrejón, Fernández, Fuster, Hinojosa, Morey, Juan, Tello,
Sánchez, Barceló, Más y Sureda.

BAR. RISZURANfl
a", imuotAlurs

Alberto, juvenil

Allande, cadete

Ca'n Picafort, 2 - Porto
Cristo, 4: Matamalas, Flores.
Arévalo, Grimalt, Caro, Frau
(Vílchez), Sureda (Barceló),
Bernal, Melis, Domingo y
Amez (Rosselló).
Partido ganado con toda
justicia por el Porto Cristo Juvenil a pesar del nefasto arbitraje que tuvieron en contra.
Por los porteños marcaron,
Bernal (2), Frau y Arévalo.

Olmos, Ribot, Cifuentes, Más
(Paco), Martínez, Alex, Flores,
Allande y Nadal.
Partido jugado a la contra
por parte del equipo local,
que marcó sus goles en sendos contragolpes.

CADETES
S'Horta, 2 - Porto Cristo, 1: Adrover, P. Olmos, J.

D. del Salto, Benjamín
dó reflejado en el marcador fi-

Víctor, Fútbol 7.
-

BENJAMINES C.I.M.
Barracar, O: Sbert, Heredia, Romero, Mascaró, Suceda
(Gayá), Amez, Gelabert, Reyes, Veny, Grano di Oro y S.
Gelabert (Montero).
Porto Cristo, 8: Riera
(Blanquer), Fullana (Riera),

nal. Los autores de los goles
del Porto Cristo fueron: Guardiola (3), J. del Salto (3). Riera
y D. del Salto.
FUTBOL-7
Porto Cristo, 4: Pascual,
Gil, Juan, Capó, Raúl, Víctor,

Partido jugado de poder a
poder, desnivelando la balanza la mayor fuerza física del
equipo local. Los goles fueron
materializados por: Víctor (2)
y González (2) por el Porto
Cristo y Barceló e Hinojosa
por el Olímpic. •

LIMPIAUTOS

ZY
Taller de Reparación en General
Comunica su traslado de taller a Calle Hernan
Cortes n 2 5 (a 20 metros del local anterior)

Futbol base C.D. Cardassar

Jornada negativa
Servera, Jaume (Brunet, Reynés, Jiménez)
Cardassar: Galmés, Carrió, Fullana,
Santa, Mestre, Roig, Puigrós, Morey, Ordinas, Gomila, Pujadas (Grimalt, Jaume, Melis, Llinàs).
El partido de máxima rivalidad fue para
los locales que se adelantaron en el simul-

NI I

Benjamín Consell

CARDASSAR, O
Cardassar: Riera, Servera, Santa, Roig,
Llodra, Colau, Nieto, Oriol, Gil, Galmés,
Gomila (Massanet, Rigo, Pujol, Jaume,
Llull).
Primera derrota sufrida por los locales
en "Es Moleter'', donde los despropósitos
Ilorencins dieron la victoria al Arta.
Cadetes 1° R.

ATCO. RAFAL, 3
CARDASSAR, 1
Cardassar: Brunet, Xuster, Paleta,

•

comercial
alrrlacenes

El guardameta Galmés (juvenil) nada
pudo hacer en los goles encajados.

ARTA, 2

táneo por mediación de Sánchez y Jaime
Estrany y acortó distancias Toni Pujades. La
nota negativa del partido fue el trencilla de
turno Sr. Molina Campuzano que mostró
cartulinas a diestro y siniestro a ambos cuadros, además no supo imponer su autoridad.

L-ALJ

,i'lio
¿De cuántas
pulgadas quiere
el televisor que
le vamos a regalar?
C

açA,57,N5,00„

Moll, Grimalt, Riera, Gil, Ordinas, Calde,
Pepillo, Gomila (Sánchez, Lluc, Albertí,
Sancho, Cabrer).
Soporífero partido el jugado por el
Cardassar, donde los jugadores fueron verdaderos "pasotas". El tanto del honor lo realizó Gomila de duro disparo a pase de Albertí.
Juveniles la N.A.
CALA MILLOR, 2

CARDASSAR, 1

Si compra ahora un 11 Estéreo Nicam Radiola
.

dentro de 10 años le regalaremos otro de las mismas características,
pero más moderno y mejorado.

Badia: García, Alfos, Martínez, López,
Vives, Fernández, Sanz, Sánchez, Estrany,

S. A .

RADIOLA

Fútbol Peñas

El Cardassar, nuevo líder
Los resultados de la pasa-

tarjetas amarillas a Cerrato y

da jornada fueron los siguien-

Julio del Viatges Llevant y a Le-

tes:

brón y Misael del Bar Ciutat.
Rambles/Mundisport, 2 -

Goles.- 1-0, min. 26: "Tro-

Es Tai, 3, S'Estil, 3 - Droguería

biani" Costa, 1-1, min. 60: Zu-

Más, 3, Bar Ciutat, 2 - Viatges

rita, 2-1, min. 81: Titi.

Llevant, 1, C.E. Son Macia, 6 -

Comentario.- Partido

S'Aguait, 0, Cardassar, 2 - Peña

muy interesante y disputado

Son Servera, 0, Casa Extrema-

con bastante ambiente en las

dura, O - Calas de Mallorca, 1,

gradas y con un marcador in-

Marmoles Esgramar/Britan, O -

cierto hasta el pitido final.

Reh. Man/G. Galletero,

5, Fo-

semana:

Juima/Porrón, 7 - Carrocerías

Arcs-Artá - S'Estil, 4 Dic.
1730, Arta, Droguería Más Bar Ciutat, 4 Dic. 1730, Polideportivo Manacor, Viatges
Llevant - C.E, Son Maciá, 4
Dic. 1530, Polideportivo, Peña Son Servera - Casa Extremadura, 4 Dic. 1530, Son
Servera, S'Aguait - Cardassar, 4 Dic. 15'30, Petra. Calas
de Mallorca - Esgramar/Britanic, 4 Dic. 1530, Calas.
Reh. Manacor/G. Galletero
- Focart, 4 Dic. 1530, A.P.
Frau. Es Tai - Ca'n Biel, 4
Dic. 1745, Porto Cristo. Es
Serralt - Juima/Porrón, 5

Arta.

Clasificación: Cardassar,
22 puntos, Arcs-Artá, 21, Ranbles/Mundisport y Bar Ciutat,
20, Reh. Manacor/G. Galletero, 19, Focart y Droguería
Más, 1 8 ,Marmoles
Esgramar/Britanic, Peña Son
Servera y Es Tai, 14, S'Estil y
Calas de Mallorca, 13, Modas
Juima/Porrón, 10, Viatges Llevant, CE, Son Maciá, Casa Ex-

,

manaco ri
.r111.
itélsaiákyoéat poilyip . . .: quese.impuso..4aramente
.

Taqueta, Pastor, J. Mira,
Fuster y Santandreu. En la
segunda mitad
Riera II yJ.S. Amer.
Hotel Helios, 1: 0
Calleja, Ferro, Narváez,

-Mádtietlo;E:lro":::rgteokl:
Tapia, Real y Bibiloni. También jugaron: Franco y Lice-

el lunes día 6 y el miércoles 8,

rankOittlónitintóVibitan-

ti.

correspondientes a la 19 Jor-

Dic. 1030, A.P. Frau. Descansa: Rambles/Mundisport.

S'Estil - Bar Ciutat, 8

nández, Lorente, Julio, Blas,

Dic. 11 h. Porto Cristo, Ram-

Espinosa, Sánchez y Beltrán.

bles/Mundisport - Cardassar, 8 Dic. 1030, Polideportivo. Arcs-Artá - Casa Extremadura, 6 Dic. 11, Arta. Droguería Más - Esgramar/Bri-

En la segunda mitad también
jugaron "Forchino" Cruz y
"Bag,gio" Paco.
Arbitro: Sr. Lusti. Enseñó

-

Goles.- 1 0, min. 20:
las, 2-0, mm. 50: Taqueta,

nada:

Zurita, Truyols, Cerrato, Fer-

-buena ralba.
:

"Trobiani" Costa. Lebrón y Ti-

Viatges Llevant, 1: Vives,

Descansa: C.E. Son Maciá.•

„kát,1151:jogth:1:140,:1401 1:

Partidos que se van a jugar

Bar Ciutat, 2: Ventura,
Carrillo, Tano, Misael, Luís, Jo-

1030, Calas de Mallorca. Reh.
Manacor/G. Galletero - Es
Tai, 8 Dic. 1030, A.P. Frau.

,,

sé Luís, Cristóbal, P. Beltrán,

Biel, 7, Es Serralt, 4, S'Aguait,
2.

llorca - Es Serralt, 8 Dic.

cal#1.14140tuI E11 F

'Tan.
Arbitro: Julio Fernandet:, .Ensefiá- tarjetas
amarillaIWSalas, j. Mira y
J.S. Mira por el conjunto
Naryáez y

tremadura y Carrocerías Ca'n

Son Servera, Calas de Ma-

Partidos para este fin de

can, 10 - Es Serralt, 1, Modas
Can Biel, 1. Descansó: Arcs-

tanic, 6 Dic. 10'30, Polideportivo. Viatges Llevant - Focart, 6 Dic, 1030, A.P. Frau,
S'Aguait - Juima/Porrón, 8
Dic. 11, Petra. Peña Son Servera - Ca'n Biel, 8 Dic. 1030,

-

3 0, min. 60: P. Riera II, 3 1,
ruin, 70: Cakletn,
nun.
70: P. Riera I, 5-1, mín. 82:
-

-

P. Rieran.
Comentario.- Sigue la

al Hotel Helios, después de
una primera parte en la que
-. losnforadella" no termina- tt de demostrar en goles .
superioridad, Pero luego

,-- --

.

en 'asegunda la salida de P.
Riera Oliver, hizo que el
m arcador se disparase,
marcando dos goles de auténtico maestro.
Por el equipo local- los
ores fueron "Maravillas"
P. Riera, .Taqueta, Salas y
Sanundreu. Por el Hotel
Hel os; Orosa, Pons, Madueño y Peset fueron los más destacados.
Este sábado al equi p
manacori le corresponde
jornada de descanso, pero
el próximo miércoles día 8,
hay jornada liguera y se juega en casa.Slas'-1530 horas frente al Rte. Tropical.*

7Ccitmanari /

Ilnectrnhrn

P7

Dardos

Bar Roseta y Can Nofre, lideres de la División de Honor
Redacción.- Los resultados de la
pasada jornada fueron los siguientes;
DIVISION DE HONOR: Olímpic, O Es Cau, 8, Ca'n Nofre, 4 - Poker, 4,
S'Hort, 4 - Condal, 4, Recre/Delicies, 3 Roseta, 5. Descansó: S'Este].

PRIMERA DIVISION: Bar Nou, 6 - Es
Ropits, 2, Ampurias, 5 Ca'n Martí, 3,
Poker Atc., 6 - Ca'n Nofre Atc. 2, Es Cau
Atc. 4 - Gran Sol, 4, Bareta, 2 - S'Estel
-

Atc. 6.
SEGUNDA DIVISION: Bar Parera, 6 -

Bar Nuevo, 2, Los Candiles, 4 - S'Hort
Atc. 4, Sa Placeta, 6 - Es Caragol, 2, Ca'n
Martí Atc. 6 - Olímpic Atc. 2, Es Creuers,
2 - Bar Nou Atc. 6.
Las clasificaciones actuales quedan
como siguen:
DNISION DE HONOR: Bar Roseta y
Ca'n Nofre, 13 puntos, S'Hort, 12, Condal, 10, Es Cau, 9, Poker, 7, S'Estel y Re-

cre/Delicies, 3, Olímpic, 0.
PRIMERA DIVISION: Ampurias, 17
puntos, Can Martí, 13, Bar Nou, 12,
S'Este( Atc, y Es Ropits, 11, Poker Atc,
10,Ca'n Nofre Atc. 7, Es Cau Atc., Gran
Sol y Bareta, 3.
SEGUNDA DIVISION: Sa Placeta, 18
puntos, Los Candiles, 12, Ca'n Martí Atc.
11,S'Hort Atc. 10, Olímpic Atc. 9, Bar
Parera, 8, Es Caragol, 7, Ca'n Nofre Atc.,
Bar Nuevo y Es Creuers, 5.

10SERVIGRUP
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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.
-Layamos 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.
U Capitan

, , r1C15,

1 y 1 - lelelono 55 54 67 - MANACORu Puigmajor, 1 (Edificw Plugnujor) • sAN IA PONSA

Las partidas que se van a disputar
hoy viernes son las siguientes:
DIVISION DE HONOR: S'Hort - Re-

cre/Delicies, Ca'n Nofre - Condal, Olímpic - Poker, S'Estel - Es Cau. Descansa:
Roseta.
PRIMERA DIVISION: Es Cau Atc. Bareta, Poker Atc, - Gran Sol, Ampurias Ca'n Nofre Atc., Bar Nou - Can Martí, Es

Ropits - S'Estel Atc.
SEGUNDA DIVISION: Ca'n Martí Atc.
- Es Creuers, Sa Placeta - Olímpic Atc.,
Los Candiles - Es Caragol, Bar Parera S'Hort Atc., Bar Nuevo - Bar Nou Atc.
Se recuerda a los presidentes de los
clubs, que el próximo día 29 de Diciembre se celebrará una reunión en el local
social.
Destacar que la competición se está
desarrollando dentro de la más estricta
deportividad. •

Básquet

El Pedes decidí la victòria en el contra-atac
Redacció.- El primer
equip del Pedes rectifica diumenge, sobre els dos darrers
partits, guanyant per l'efectivitat en els contra—atacs, dins la
pista del La Salle Futura. Encara que el compromís es presentava fácil ja que els locals
no han demostrat, per la línea
de resultats ésser un dels
equips punters d'aquesta Tercera Divisió Autonómica i tampoc un dels aspirants a l'ascens, es va deixar clar que el
Pedes no es pot permetre, en
cap moment, endormissar-se
sobre la pista. Si a l'inici de la
Higa s'apuntava que cada partit suposaria una final, això es
posa de manifest setmana rera
setmana, al marge de la important diferencia de tretze
punts en el resultat final de
diumenge.
Els manacorins es pot dir
que dominaren sobre el marcador quan aprofitaren cadas-

El Pedes realitzà diumenge una bona primera part, encara que la segona fou regular.

LA SALLE: 59 (27 i 32)
García (3), Gómez (6), J (2), Vega (2), AtIca 1
Bermudez (5), Huguet ("Ego (11) i Zamora (4).
FRIAS MANACOR; 72 (41131)
24 de 57 cistelles de dos punts (2 triples) i 22
29 faltes personas. Eliminas Sánchez' jora.
Sánchez (12), Reus (9), Muñoz (2), Riera (7), ~las (8),
eló (4).
jordá (2), Pascual (2), %raga(18), Pnigrós (8) Barc
.

efectiva defensa de conjunt,
encara que els 22 punts sumats en tirs lliures també resultaren primordials. En el joc
de cinc contra cinc, sobretot
al final de la primera part i als
primers minuts del segon

cistella, sient l'efectivitat de
tirs d'aprop, al final, de tan

quatre, Pere Reus que amb els
trenta minuts que estié dins la
pista agafá un total de set rebots i materialitza un total de
cinc cinstelles dels seus onze
intents.

^

quna de les ocasions de contra—atac, després d'una bona i

temps, manca organització.
Als primers vint minuts de joc
es deixaren perdre nombroses
oportunitats d'anotar baix la

ció de l'equip manacorí cal
destacar al jugador número

Riera, Penes "Senior"
sols un 35 per cent. Les estadístiques tampoc enorgullei-

xen l'encert del Pedes des de
fora de Parea de zona ja que
s'anotaren vuit de 24 intents.
Aquesta vuitena jornada es
pot resumir de totes maneres,
al marge de les errades, de bona. L'important era, després
de perdre dos partits seguits
rectificar aquesta línea i es feu
amb comoditat si s'exceptuen
els minuts esmentats de desconcert. També hi ha a dir que
es gaudiren de quinze minuts
excepcionals a l'inici; per posar un exemple al minut nou
el resultat parcial era de 6 a 20
favorable al Pedes. El resultat
final fou de 59 a 72. De l'actua-

Propera jornada
Per aquest cap de setmana
s'espera un lluitat enfrontament entre el primer equip
del Perles i el Felanitx dins
aquesta darrera pista, a partir
de les dotze del migdia. Els
manacorins ocupen la tercera
posició, a un punt del líder i
van empatats amb el Felanitx.
El partit decidirá dons, al
final de la jornada, quin dels
dos equips es queda amb la
tercera posició i seguir mantenint sense complicacións les
possibilitats d'accedir a aquesta lluitada Segona Divisió.

HIPICA MANACOR
Mientras la nacional Panyora (1,22,8) lograba el mejor crono de la tarde

Sonneur, claro vencedor en la estelar
Tarde fría y pasada por

bien tuvo que disputarlo al

agua la del pasado sábado en

sprint con Sammy du Rooy,

el hipódromo de Manacor que

mientras la tercera plaza la

volvía a registrar una pobre

ocupaba Quietito que había

entrada al no ofrecer ningún

comandado la carrera desde

aliciente el programa previsto.

los inicios.

En la de apertura se impo-

En la carrera estelar una

nía S'Aixa con un registro de

nueva victoria de Sonneur de

1,28,8 seguida de cerca por

forma clara y con un registro

Samara JM y Tuongo. El pre-

de 1,23,1, entrando tras él a

mio potros, por su parte, era

cierta distancia Quipodi, si
bien este con un crono de

ganado por Uins Chester, un

1,33,9 y en tercera posición

hijo de Plaisir d'Amour y Do-

entraba Quelasio. La combina-

ria, logrando un crono de
1,28,7, colocándose en los
puestos de honor Une Patout
TF y Utopia.
En la tercera Tito ponía fin
a su sequía de éxitos y ganaba
claramente la carrera ante Su-

APARCAMIENTOS

"PRINCIPAL"
Alquiler y Venta
INFORMES

Tel. 55 27 80

rat y Suen Queen. Seguidamente Sundey lograba el
triunfo ante pastada y Prior
Gal, mientras Mister Magoo,
que remataba muy bien era
distanciado a escasos metros
del poste de llegada.
La quinta se disputó bajo
un fuerte aguacero que dejaría
la pista en muy mal estado para las siguientes carreras, logrando la victoria Ramses seguido por los hermanos Joiell

y Meravella. En la siguiente el
favorito Tarpan de Vixi solamente pudo ser tercero ante
Prakas B y Silbo TR que le precedieron en la meta.
Volga de Tillaude, Naar-

ción de este trío especial quedó desierta.
En la de cierre la nacional
Panyora, además de lograr la
victoria, conseguía el mejor
registro de la tarde en 1,22,8

den y Telpegor conformaban
el resultado de la séptima carrera en la cual quedaba desierta la quiniela y el trío. En la

con mucha diferencia sobre
los colocados Oscar Volo

preestelar no tuvo ningún
problema el favorito Velo First
para alzarse con el triunfo si

to de forma de esta excelente

(1,24,4) y Linetto (1,24,5), lo
cual eviencía el buen momenyegua. •

Joieria Manacor
rresentars

Comunica als seus clients i amics
el trasllad al nou domicili
de la Piala de Sa Bassa, ns.) 6
Manacor.

El sábado ocho carreras sobre 2.375 mts.

El lunes en Manacor y el miércoles en Son Pardo

Especial para potros de dos

Jornada especial asociación de criadores

El intenso fin de semana
que se presenta en cuanto a
actividad hípica se refiere al
celebrarse un total de cuatro
reuniones ha motivado que la
inscripción para la tarde del sábado en el municipal de Manacor haya sido algo más floja de
lo habitual, aun así se ha podido confeccionar un programa
con ocho carreras sobre la distancia general de 2.375 metros
con una prueba especial para
potros de dos años sobre la
distancia de 1.725 metros.
Está programada en segundo lugar la mencionada carrera
concertada para los dos arios y
en ella participaran estos ocho
ejemplares: U de Transalbor,
Ufabe, Udeo TR, Ua Petita,
Ugui Lea, Uron d'Ovillars, Urasi JM y Uhlan. Como favoritos
destacaremos a Uron d'Ovillars, Urasi JM y Uhlan.
Con un modesto fondo de
30.800 ptas. en quiniela se disputará la sexta carrera y en ella
tomaran la salida Jiel Mora,
Ramses, Silvana, Joiell, Merave-

lla, Pakistan, Mon Chambon,
Biche Chouan, Minos de Courcel y Tiare. Entre los candidatos al triunfo señalaremos a Silvana, Joiell, Meravella y Pakis-

Un ario más la Asociación
de Criadores y Propietarios de
Caballos tendrá las reuniones
hípicas para sus asociados,
concretamente el lunes en el

tan.

hipódromo de Manacor y el
miércoles en el palmesano de
Son Pardo, donde además un
aumento sustancioso en la
cuantía de los premios habrá
trofeos a los vencedores de cada una de las carreras, así como sendos pavos a los primer
y segundo clasificados de las
mismas. Como pruebas especiales, dotadas con 200.000
ptas. en premios, se disputarán

La séptima, una combinada
para segunda y primera categorías, cuenta con el concurso
de once importados: Rocky de
la Chaise, Soir Champetre,
Rocco Signes, Texas du Ranch,
Radar Varfeuil, Silver Moon,
Sablon de Braud, Quietito,
Querer Barbes, Querard Gede
y Tigre de Sautejeua. Favoritos
de esa prueba son Texas du
Ranch, Sablon de Braud, Quietito y Querer Barbes.
Cierra el programa la categoría Extra con la inscripción
de Querida de Clyde, Phebus
du Vivier, Peter Prince, Ut des

las concertadas para nacionales, potros, importados y nacionales de 3 a 6 años, además
de la presentación de los potros de un año, generación "V".

Champs, Rich Nanon, Udino
du Hamel, Oscar du Bridou,
Quipodi, Twist Emeraude, Tretun y Ranitic. Destacaremos de
este lote a Ut des Champs,
Twist Emeraude, Tretun y Ra-

MANACOR

nitic. •

Pasando ya al programa
que ofrecerá el hipódromo de
Manacor hay que señalar que la
inscripción de ejemplares de 1
ario para su presentación ha si-

do masiva y figuran hasta 28
nombres sobre el avance de
programación: Vonita, Vuelve
Sissi, Varisol Lui, Vanis
d'Etangs, Vulma ZK, Vadera
MA, Vina Reina JM, Valmy
d'Isigny, Vespre de Lluna, Vol
des Etangs, Visiosa, Villa de
France, Valeo Lui, Vent de Fophi, Virabua SN, Vol des Bosc,
Vassilie II, Volean d'Etchou,
Vailer de Rrtz, Valondra JA, Vivian Z, Volean Rosell, V. Jorin,
Viki Wamba, Vic des Bosc, Vulic y Venturos, son las jóvenes
promesas que podremos ver
en los prolegómenos de la reunión del lunes.
La carrera especial para potros de dos años cuenta con la
participación de Une Patout
TF, Un Lypahard, Ulises, Uinschester, Utopia, Uralia d'Ovillars, Utenor, Uruguaya y Unico
Son Banya. Como puede verse
se encuentra los mejores de la
generación y como favorito
destacar a Ulises, conducido
por J. Arnau. •

GRUAS REUNIDAS

MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS

ASISTENCIA
84 45 34
84 45 35
84 35 73

MANACOR

TELEFONO MOVIL

FAX

908 63 19 98
84 45 34

CTRA. PALMA-ARTA KM. 51
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Delegació de transports

ADVERTIMENT
TIQUETS JUBILATS I PENSIONISTES

Estas son nuestras ofertas de la Ák1
semana en Vehículos de Ocasión»Y"

PM-AX 750.000.RENAULT 19 TXE
PM-AV 415,000.FIAT UNO
330.000.PM-AS
SEAT IBIZA 5 p.
PM-AV 460.000.CITROEN AX GT
RENAULT 21 Ti Full equip PM-AZ Garantizado

A partir del dia ir de gener de
1994, per obtenir la reducció
del preu del transport amb
l'autobús urbà, será obligada
la presentació dels tiquets
corresponents que es poden
recollir a les oficines
municipals
Manacor, lr de desembre de 1994
El delegat de Transports

CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL t=)LE ESPERAMOS

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

MAXIMO NIVEL

/FILIALES OPEI MEJORES POR EXPIR:EW'IA

EGURADOR

MULTINACIONAL ASEGURADORA
Pl. Ramón Llull, 4

Tel 55 19 89

Manacor

Club Voleibol Manacor

L'equip Senior guanya a Son Servera
2 a DIVISIÓ MASCULINA: C.V. Son Servera - C.V.

Olivares, Riera, Sitges).
Comentad: Primer set ju-

Comentad: Bon debut de

Manacor: 0-3 (15-17, 12-15, 11-

gat amb molts de nervis per

l'equip cadet masculí davant

15)

part de les nostres jugadores,

l'equip del San José, equip,

-CADET FEMENÍ: C.V.

CV. Manacor: Fullana, Gri-

davant un equip, el CV. Muro,

aquest, amb més experiència

Manacor "A" - CV. Esporles: 3-

malt, Pastor, Barceló, Martí-

que l'únic que feia era tornar

que el nostre.

0 (15-2, 15-3, 15-7).

nez, Fabricatori (Tristancho,

ses pilotes al primer o segon

Al primer set, bona sortida

C.V. Manacor: Navarro, Pé-

Oliver, Galmés, Isern).

toc, fent els punts per errades

de l'equip manacorí que, ju-

rez, López, Mascaró, Febrer,

Comentad: Partit de rivalitat comarcal el jugat el passat

del nostre equip i no per jugades seves.

gant un bon voleibol, se va imposar per un clar 15-7.

Parera (Torrejón).
Comentad: Bon partit el

divendres al nou Poliesportiu

L'equip manacorí, després

Al segon set l'equip mana-

jugat per les nostres jugado-

de guanyar el segon set amb

corí es va avançar amb un par-

res, reflexant el resultat final la

certa dificultat, va jugar els al-

cial de 11-4, pecó l'equip pal-

superioritat del nostre equip

sultats parcials dels tres sets,

tres dos sets així com ell sap, i

mesa va reaccionar i ajudat

davant el C.V. Esporles, lo que

el parta va esser molt igualat i

jugant un bon voleibol d'atac

per les nostres errades, va

permet, de moment, encapça-

molt ben Iluitat per pan dels

va esborrar completament de

capgirar el resultat d'aquest

lar la classificació del grup B.

dos equips, aconseguint final-

la pista a l'equip contrari.

set guanyant per 12-15.

de Son Servera.
Com es pot veure als re-

cual).

Aquesta setmana el C.V.
Manacor juga dins el Cide de
Palma.

Esperem que aquest bon

ment la victòria l'equip mana-

Esperem que aquest bon

La perduda d'aquest set va

joc continui aquest cap de set-

corí, lo que li permet pugar al

joc dels dos darrers sets ten-

afectar el rendiment dels nos-

mana dins la pista de l'Aula

segon lloc de la classificació.

gui continuïtat aquesta jorna-

tres jugadors al tercer set, que

da a Palma dins la pista de joc
del C.V. Rafal Vell "A".

perderen per un clar 8-15.

Balear de Palma.
Finalment l'equip cadet fe-

Aquest cap de setmana hi

El quart set va esser molt

mení, C.V. Manacor "B", no va

-CADET MASCULÍ: C.V.

igualat, guanyant el nostre

jugar el seu partit per incom-

Manacor - San José: 2-3 (15-7,
12-15, 8-15, 15-12, 8-15).

parescéncia del C.V. Palma.

C.V. Manacor: Amor, Bo-

equip per un ajustat 15-12.
Finalment, al "tie break"
del cinquè set, l'equip pal-

González, Vives, Castor, Mi-

net, Maimó, Nicolau, Ribot,
Rodríguez (P. Perelló, M. Pere-

mesa va aprofitar la seva millor
experiència i va guanyar per 8-

molt igualat i que pot guanyar

guel, Mas (Roman, Galmés,

lló, Sancho, Roig, Padilla, Pas-

15.

qualsevol dels dos equips. •

ha descens a la 2' Divisió Masculina.

-JUVENIL FEMENÍ: C.V.
Manacor - C.V. Muro: 3-1 (715, 16-14, 15-2, 15-6).
C.V. Manacor: Gelabert,

Aquest cap de setmana el
C.V. Manacor "B" juga a Vilafranca, partit que pot esser

FOTOS EN COLOR

SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA
REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL

Plaça de la Justícia, 9

Tel. 55 35 05

07500 MANACOR

Penyes Voleibol Manacor

S'Óliba/Aha Puf, nou líder
La jornada vuitena solsment es jugaven tres partits
els altres dos quedaren
aplaçats que se jugaran aquest
cap de setmana.
Cada cap de setmana perd
un equip dels capdavanters el
passat fou el C.V. Artà que perdia per 0-3 amb un partit que
pareixia que havia d'esser
molt disputat no tingué molta
d'emoció guanyava l'equip
s'Oliba/Aha Puf amb un tanteig ajustat, (13-15, 13-15, 1215) a tots els sets l'equip local
sempre anava per endavant
fins als punts onze i tretze. Per

tant amb el resultat l'equip de
s'Oliba/Aha Puf encapçala la
classificació d'aquest VI Tor-

canvi fallen a la recepció; el resultat final fou de 0-3 (9-15;
11-15; 9-15).

*C.V. Manacor Senior C.V. Manacor juvenil a Ca'n
Costa a les 16'00 h. Arbitra:

neig.
Es Bidó - Institut Na Camel.la, un partit que al final

Volem recordar a tots els
delegats dels equips que el
proper dilluns no hi haurá
reunió, será el dilluns 13-12-93
i per tant al darrer per fer fitxatges, ja haurem començat la
segona volta.

Ells mateixos.
*Institut Na Camella - C.V.
Vilafranca a Vilafranca a les
1730 h. Arbitra: Moldures
Llull.
*Es Pop/Moldures Llull Rte. Molí d'en Sopa. Ajornat.

9 a JORNADA 4-12 93

A PORTO CRISTO:
*S'Oliba/Aha Puf- Es Bidó,
a les 1600 h. Arbitra: Artà.
*Rte. Los Dragones - C.V.
Artà a les 1730 h. Arbitra: Es
Bidó. •

fou molt disputat els estudiantils aconseguiren guanyar dos
sets ja han perdut s'empegueiment i la novatada al tomeig.
A Can Costa es jugava el C.D. Manacor juvenil
contra Es Pop/Moldures Llull
un partit disputat, els juvenils
malgrat trobar la xarxa una mica alta no deixen de rematar
que és el seu punt fort, en

-

*C.V. Vilafranca - C.V. Manacor senior el dia 3-12-93 a
Can Costa a les 2030 h. Arbitra: CV. Manacor juvenil (Parta que estava ajomat).

Abierto todos los días a partir de las 21 horas

DOMINGOS Y FESTIVOS A PARTIR DE LAS 19 HORAS
C

st

-

.:11~.;1111"

Cortos
Tenis de Mesa. 12 pasada

lar de Mallorca.

jornada fue de resultados favorables para los equipos de

per Mallorca", y que se cele-

Campanet y Buñola, resulta-

brará en la Bahía de Alcudia.

ron agraciados los siguientes

Tercera División. El pró-

socios; Socio n° 898 y 434:

Los partidos para la próxi-

ciembre, habrá jornada de Li-

Torneo Elite de Basquet Peñas. Buen ambiente y

casa.

ximo miércoles día 8 de Di-

Bernardo Verger Pizá de Algaida. Antonio Felip Riera de Por-

ma jornada son: Pub Mac -

ga. El Cardassar recibirá en "Es

ganas de disputar la primera

to Cristo. En el sorteo para los

Viatges Llevant, Molduras Jape

Motete?' la visita del Rtvo. la

jornada entre los equipos par-

socios de la sede de Campa-

- Poliesportiu Artá, Felanitx -

Victoria, a las cuatro de la tar-

ticipantes. Como detalle de

net resultó agraciado Jaume

Bar Dos Cantons, Mármoles

de bajo la dirección del Sr. Ur-

importancia cabe decir que ya

Rayó Pol, socio ° 592, que se

Artá - Bar Es Pla, Bar Garito -

bano Lucena de la Delega-

se conocen los nombres de

desplazará a Barcelona para

Cafetería s'Hort.

ción de Menorca y el Badía

los árbitros encargados de di-

presenciar el partido: Barcelo-

rendirá visita al Arenal, en-

rigir los partidos, se trata de

na - Logroñés. Los socios, 653,

David, Mesquida y Albert, jugadores del Manacor

cuentro que será dirigido por

los jugadores del Perlas"Se-

881 y 773: Marcos Oliver Ber-

el Sr, Ribot Riera y dará ini-

nior": Alejandro Sánchez

ga de Palma, Alejandro Ruiz

benjamín C.I.M., han sido pre-

cio a las tres y media.

"Alex". Martín Puigrós "Silia-

Guerrero de Felanitx y Pilar

no" Y Guillermo Botellas.

Canals Palou de Buñola, resul-

seleccionados para la Selección Balear que como cada

Els Serrans, organiza es-

año disputa un Torneo Inter-

te sábado un concurso de pes-

taron ganadores de los viajes

nacional de esta categoría bajo

ca modalidad "llançat". Prueba

Peña Barcelonista M.A.
Nadal. En los sorteos celebra-

el patrocinio del Consell Insu-

que está patrocinada por "Hi-

dos en las Delegaciones de

para el partido de la Copa de
naco.•

Europa entre el Barça y el Mó-

VOS OFERIM BENZINA

ense plom
SUPERPLUS
E.S. VIÑAS
Avinguda del Parc

antena 3
MANACOR
C/ JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444

E<

CAPDEPERA
VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207

COMARCAL 99.2 FM

"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 7'20 a 7'30 hrs. y de 7'50 a 800 hrs.

EDICION COMARCAL:
De 820 hrs. a 840 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 1400 a 14'30 hrs. (de 1415 a 14'30 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 1430 a 1500 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 1200 a 14'00 hrs.

..19~.+.11»

"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 1430 hrs.

antena

La radio que te mereces

SOCIETAT

Matrimoni
El passat dissabte, dia 27 de
novembrees varen unir en matrimoni la parella formada per
Maria Fullana i Damià Morey.
Després de la ceremonia religiosa a l'Església dels Dolors,
es va convidar a amics i familiars al restaurant Es Cantó. Enhorabona i moltes felicitats.

mente con su equipo
dole las mas apresivas felataciones por lasintervenciones quirúrgicas hechas en mi persona. Realmente me siento satisfecho por sus atenciones.
Gracias Dr. Forteza.

Foto: Estudi 9

NECROLÓGIQUES

Jaumeta Oliver Riera

Magdalena Valls Salas

(a) Capellana

(a) Biromba

Morí als 84 anys

Morí als 63 anys

al dia 26 de novembre

al dia 26 de novembre

Pompas Fúnebres de Manacor

Tel.84 47 84

Es Baratillo
DE LECTORA LECTORt PUBLICITAT GRATUYTA DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril I - 111 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE
solo dos alturas, los cuatro hacen esquina

VENDES

38 71 (26-11)

Capitán Cortes, Diana y Brunete y 5
cocheras en la misma finca. Tel: 55 27 98

Manacor. 75 m2. Estanterías, separaciones, baño y termo. Tel: 55 35 10 (3-12)

3 habitaciones,

co), 2 apliques, lavabo y grifería nuevo.
discos grandes y pequeños. Se vende lote

Vendo quemador de gasóleo de 14
a 28 litros hora. Precio: 70.000 ptas. Tel:

de terreno. Con agua. Precio: 11 millo-

14 50 (19-11)

84 36 14 (mediodías y noches) (3-12)

nes. Tel: 908 83 01 90 - 55 51 97 (26-11)

a 3 km. de Manacor, con

Particular vende en C/ Manacor a
Porto Cristo finca rústica con casa, pozo
de agua, luz y teléfono. Tel: 82 01 96

(3-

12)

Se vende local céntrico, salida dos

frutales cerca de Manacor y casa vieja,

calles, bajos, entresuelo y sótano. Tel: 55

cé ntrica en Manacor (esquina). Informes

34 41 de 9 a 10 noche (26-11)

Tel: 55 11 70 (noches de 9 a 11) (3-12)

77(3-12)

Vendo bañera hidromasaje nueva
Vendo Llaud copino de 25 palmos
de eslora, con motor Solé Diesel 12 IIP,

sin estrenar, buen precio. Tel: 83 82 96

(Pep, a partir de las 9 noche (26-11)

perfecto estado. Precio interesante. Tel:
Se vende cántara de video profe-

55 06 66 (Juan) (3-12)

sional. Mara Philips (pro-1). Super VI1S.

HIFI Stereo. Completamente nueva. Precio muy interesante. Tel: 83 83 18

Se vende casa en calle ancha, soleada. Tel: 55 28 09 (3-12)

47 98 (26-11)
Se vende bici de paseo, práctica-

Se traspasa Bar de Nit a Porto CrisCristo, zona Hotel Perdió. Vista al mar,
ascensor, 2 baños completos,

Vendo planta baja completamente
reformada, amueblada en s'Olor. Tel: 46

(noches) (3-12)
Vendo ter piso esquina en Porto

to. Equip de música i discs inclosos.Tel:
84 39 27 (migdies) (26-11)

3 dormito-

rios, cocina, terraza 113 m2. 9.800.000
ptas. Tel: 55 02 42 (3-12)

o por separado. Precio a convenir. Tel; 82

Vendo curso de alemán (editorial
Vendo rústica, con agua, casita y

Se vende apartamento amuebaldo
en paseo marítimo. Cala Millor. Tel: 55 22

cha latón, tocadiscos y 2 bailes (automáti-

salón comedor, cocina, baño y cochería,
con 117 m2 construidos y 1/2 cuarterada

y 55 39 48 (3-12)
Vendo o alquilo local céntrico en

mente nueva. llamar 82 12 43 (noches))

(26-11)

Se vende ático en Manacor (Frente

Planeta-Agostini), completo y encuadernado. Precio 35.000 pts. Interesados Hamar tel: 56 73 41 (19-11)
Se vende casa grande zona Baix

Llogaria o compraria un local
reduït (de mes de 8 m2) que dóni al
camera Vilafranca o Petra. Tel: 84 48 15
(en cas de no 'robar ningú, hi haura contestador automàtic) (demanar per Toni

Quetgles) (22-10)
Busco parceb con casa de campo,
inmediaciones Son Mas, Son talent o
Jordi des Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)

des Cós. Teli 55 32 37 (mañanas) (19-11)

LLOGUERS

Vendo Sea! Ritmo 75 CLX, en buen
estado y revisión pasada. Tels: 84 30 31 -

554114 (19-11)
Se vende REnault 5 PM-0 blanco,
en buenas condiciones, precio 170.000

Alquilo piso en Cala Millor. Tel: 55

28 09 (3-12)

pis. Tels: 55 17 21 - 55 31 32 (19-11)
Se alquila o se vende piso en Porto

Vendo tractor 60 C.V. Thin Pare. A.
tenis) 4 habitaciones, baño, cocina amue-

COMPRES

Se vende tomavistas 8 mm., 1 perSe vende asa de campo legalizada

635, Precio a convenir. Tel: 55 43 92 (18 a
21 horas) (26-11)

Vendo 3er piso en Manacor 105
m2, totalmente reformado. Tel: 84 33 36
(19-11)

Cristo C./ Santa Maria. Precio a convenir.

Tel: 82 08 34 (3-12)

blada, calefacción central, garaje con trasVendo local de 1.000 m y otros de
700 zona comercial de Manacor. Polivalencia de usos, uso inmediato. Precio y
pagos a convenir, interés muy bajo. Tel:
55 13 02 (preguntar por Bartolome) (312)

tero. Interesados llamar al Tel: 55 33 13

(26-11)

(Cati) horario oficina (19-11)

Vendo Yamaha 17.R • 80, Informa-

pletamente amueblados. Tel: 55 25 19

ción 55 i934 (19-11)

12)

Venc máquina d'escriure Olivetti
(no eléctrica) TEL 55 31 85(19-1])

San Jorge, 28. Tel- 82 14 50 (3-12)

(3-

Se alquila piso en Porto Cristo C/
Vendo pantalla gigante 46 " eletró-

nica bastidajel: 55 35 21 (26-11)

Se vende dormitorio nogal, macizo, hecho a mano, dos camas, armario,
mesita de noche, tocador, silla, percha y

Vendo coche Renault 21 automátiVendo en Manacor finca, 4 bucs,

Se alquilan pisos en Manacor, comSe vende multifitnes. Tel: 55 18 54

co PM 0741 ISD. Precio: 1.500 1 00. Tel: 59

espejo. Tel: 82 14 50 Precio a convenir.

(19-11)

Es Boga apanament àtic a Sa Bassa,
amoblat, Tel: 28 93 57 (3-12)

Es ven vespino XL Tel: 55 09 44 (3-

12)

Se necesita camarera para disco-pub
Dispongo para alquilar local zona
Avda. Salvador Juan. Interesados dirigir-

Alquilo piso en C/ Okza amueblado. Tel: 84 46 17 y 55 17 26 (3-12)

en Petra, refrendas. Tel. 56 10 30 (llamar
de 13 a 15 h.) (27-8)

Al.lota de 24 anys cerca feina de
qualsevol cosa. Tel: 82 06 27 (19-11)

se: Plaça Ramon Uull , 18-A 1 er piso Mana-

cor (19-11)

Hombre con furgoneta propia

Busco casa o piso con cochera para

En Pono Cristo se alquila sitio para

alquilar, hasta 40.000 pts. en Manacor.

coche y moto en Avenida Pinos 36 2°.

Solvencia. Llamar mañanas al 55 36 11
(Vicente) 93-12)

Tel: 82 04 36 (19-11)

DEMANDES

TREBALL

amueblado. Tel: 84 34 23 (3-12)

Chica joven de 18 años busca trabajo, media jornada. TE1: 55 18 97 mediodía (19-11)

Se alquila local apropiado para bar
Av. Mossèn Alcover 39. Informes: Salva-

Chica 23 años, auxiliar administrati-

cosa. Tiene carnet de conducir. Preguntar

vo, con experiencia en Empresa eléctrica

Es donen clames de repás d'EGB a

por Tomeu. Tel: 82 22 61 (3-12)

y Gestoria. Se ofrece para cualquier tipo

partir de les 5 de l'horabaixa. Tel: 82 15

de negocio. Tel: 55 57 90 mañanas (19-

57 (26-11)

Se ofrec'e chica para cobrar facturas
noches) (3-12)

la playa, alquilo en Porto Cristo. Tel: 55
Se alquila apartamento amueblado

11)
Se ofrece dúo de músicos para fies-

o recibos. Tel: 84 36 17 (mediodías y
Piso amueblado a pocos pasos de

(3-12)

Chico busca trabajo de cualquier

Es lloga apartament àtic a La Bassa.
Tel: 28 93 57(11-11)

dor Juan, 40. Ca s'Artanera. Tel: 55 21 06

Chica busca caja media jornada,
con experiencia en niños, cocina y hm-

16 10 (11.11)

en Manacor. Tel: 56 92 49 926-11)

Se ofrece chofer con carnet de l' y
un peón de albañil. Tel: 84 42 55 (3-12)

Tel: 55 39 59 (preguntar por nuera
de Julia) (19-11)

En Cala Bona. Alquilo ático amue-

45.030 pts. mensuales. Tel: 83 83 55 (2611)
En Porto Cristo alquilo piso 3° P

bilidad compra género.Tel: 55 05 60 laborables de 2 a 4 (11-11)
Porto Cristo, tenda-vivenda per 110gar Carter Port. Tel: 55 28 88 • 84 48 04
(11-11)

R. Amueblado en C/ San Jorge n° 20,
esquina Hotel Perdió. Tel: 55 24 44 (26

11)

Aparcaments cotxes, local 50 m.
per Bogar. Placa Sant Jaume. Tel: 55 28 88
i84 48 04 (11-11)

Se ofrece mujer responsable para

Se ofrece vigilantes de seguridad

hacer trabajos de limpieza en general Tel:

responsable. TE: 82 07 25 (preguntar por

84 42 55 (3-12)

Juan Antonio Sanchez) (19-11)

mos con título de auxiliar de dínica. Tel:

58 59 97 (de 1 1 h. al h.) (19-11)

lamente amueblado. Con lavadora. Tel:

55 12 89 (mediodías y noches) (26-11)

Anota jove cerca feina pels capvespres o fi de setmanes. Tel: 82 00 56 (a
partir 230 h.) (26-11)

OFERTES

Se ofrece mujer para guardar personas mayores, con muclu experiencia y

inglés e italiano en Porto Cristo. Tel: 82
Se ofrece señora para limpieza y

TREBAIL

y lavandería. Situación óptima con

labores del hogar. Tel: 55 24 07 (6-11)
Señora busca trabajo arreglando

(contestador automático) José Pons
Apto. Correos 105 Manacor 07500 (11-11)

Se ofrece oficial albañil. Tel: 83 81

03 (9 noche) (6-11)

Se precisa mecánico entre 23 y 28

Se han perdido gafas de sol graduadas en Manacor, se gratificará devolución. Tel: 84 34 81 (11-11)

11)
Millor. Tel: 58 61 97 (26-11)

sellos y vitolas. Interesados Tel: 55 57 07

ropa para tiendas o a domicilio. Sra. Luisa

Se

Se necesita peluquera en Cala

S'ofereix Oficial F5capedrer i es fan

ofrece

arreglos petits. Tel: 83 81 03 - 56 78 89

peluquera.

(19-11)

Tel: 83 81
03 (llamar
9 noche)
(6-11)

m'as con experiencia general de mecánica.

Tel: 84 37 61 (Sr. Martí) (26-11)
22 Tel: 55 24 27 (de 20 a 22 h.) (19-11)

21 61 (11-11)

Tel: 55 31 63 (6-11)

Se ofrece chica para cualquier tipo

Es lloga pis Avinguda des Torrent

Nativa italiana, licenciada en filología inglesa, da clases particulares de

limpiar casas en Porto Cristo. Tel: 82 23

de trabajo todo el día. Tel: 55 42 27 (26-

Informes 82 08 34 (19-11)

33 51 (mañanas y

61(26-11)

mera línea. 2 dormitorios, comedor, baño

Se alquila piso C/ Santa Maria.

Se busca persona para compartir
planta baja. Tel: 84

Coleccionista interesa intercambiar
Busco trabajo para cuidar niños o

En Porto Cristo alquilo piso en pri-

espléndia vista al mar. Tel: 55 00 22 (26I I)

Clases de repaso EGB y BUP,
Inglés y otras asignaturas. Tel: 84 47 14

noches) (11-11)

Se alquila piso en Porto Cristo a 35
metros playa. Calle Conceeción.Comple-

Se precisa profesor de francés. Tel:

Se ofrece chica para cuidar enfer-

referencia. Tel: 55 49 31 (19-11)
Sol Naixent, restaurant per Hogar.
Tel: 55 2888- 84 48 04 (I 1-11)

32 37 (marianas) (19-11)

(19-11)
S'ofereix pintor d'interiors i exteriors, expert en decoració. Preus assequibles i econòmics. per mes informació:
Manuel Sachez Arjona C/ de la Mar n° 7,
Sant Llorenç. Tel: 83 82 02 (de 8 a 230
h.) (3-12)

Alquilo cochera en Porto Cristo

150 m. del hostal Saboga. Tel: 82 12 53
(26-11)

tas sociales, bodas, comuniones etc. 55

55 22 70 (19-11)

Alquilaría tienda comestibles. Posiblado en buena situación y buena terraza.

Se dan clases de francés, grupos
reducidos. Profesor naúvo. Tel: 82 15 09

(3-12)

céntrico. Buena vista, 3 habitaciones. Tel:

5510 67 (11-11)

DIVERSOS

busca trabajo. Tel: 82 06 27 (19-11)

Se alquila piso en Porto Cristo,
Se alquila en Porto Cristoler piso

Al.lota de 28 anys cerca feina de
qualsevol cosa. Tel: 55 37 24 (6-11)

S'ofereix dona per fer net zona de
Manacor. Tel: 83 81 03 - 56 78 89 (19-11)

AGENDA
GRUAS REUNIDAS

MANACOR

111 Benzin eres

III Farmácies

Manacor:
De dia i de nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda des Parc,
Manacor.
Diumenges i festius: E.S. Viñas, S.A., Crta. Palma Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius: E.S. Febrer,
Cria. Felanitx, Manacor.
Diumenges i Festius:
- Es Molinar, C/ Ramonell Boix, Palma.
- Carrusel.- Crta. Fontenellas, Palma.
- Son Verí S.A., S'Arenal.- Palma
- Prohema, S.L..- Crta Palma - Santanyí; Campos.
- El Bosque.- Crta. Felanitx - Porto Colom.
- Febrer.- Crta. Palma - Manacor.
- Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera
- Dispesa.- C. Palma - Alcúdia; Campanet.
- Ersa.- Crta. Palma - Alcúdia.
- Seguí.- C/ Joan XXIII, Pto. Pollença
- Estelrich.- C. Arta - PI. Alcúdia. Can Picafort
- Febrer, Na Borges; Arta.
- Marratxí S.A.; Crta. Palma -Inca
- Mora - Vicenç, Crta. Nueva; Sóller.
- Es Coll des Pi; Crta. Andratx - Estellencs.
- Costa de la Calma; Calvià.
- J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
- Valdemossa; Crta, C. 710- Pollença - Andratx.

Telèfons
d'Interés
Ambulancias
55 40 75
Urgències
Urgències
Ambulatori/Consultes
Cita Prèvia
55 59 50
Centre d'Higiene
Centre d'Anàlisis Biológiques S.A
Médica Manacor
Asepeyo
55 43 11
Mútua Balear
Policlínic Manacor
55 33 66
Bombers
Bombers
Policía Local
55 00 63
Urgències Policia
Policia Nacional/D.N.I
Policia Nacional
Comissaria de Policia
G. Civil Tràfic/atestats
Guardia Civil
Guardia Civil P. Cristo

- 20 65 65
061
55 44 94
55 42 02
- 55 56 68
55 23 93
84 37 94
55 02 10
- 55 43 50
55 09 50
- 55 32 00
085
55 00 80
55 00 48
092
55 00 44
091
55 16 50
55 19 96
55 01 22
82 11 00

ASISTENCIA
844534
84 45 35
114 35 73
898 93 19 98
CTR4 PALMA

-

ARTA KM 57

55 04 77
Butano (avisos)
84 45 34
Gruas Reunidas Manacor
Gruas Pou - Vaquer
55 03 44 - 55 29 64
58 56 80
Gruas S. Servera
55 39 30
Aguas Manacor
82 05 70
Aguas Son Tovell
55 41 11
Gesa
Aumasa
55 07 30 - 55 24 91
Servicio Recogida Basuras
84 43 72
84 47 84
Pompas Fúnebres Manacor
82 09 31
Oficina Turisme P. Cristo
84 91 00
Ajuntament de Manacor
84 91 11
Ajuntament Manacor/Alcaldia
84 91 02
Ajuntament Del. Cultura
84 91 04
Ajuntament Del. Urbanisme
Ajuntament Rendes i Exaccions
84 91 03
56 90 03
Ajuntament de St. Lloren
56 70 02
Ajuntament de S. Servera
83 00 00
Ajuntament de Petra
58 00 80
Ajuntament de Felanitx
56 00 03
Ajuntament de Vilafranca
56 21 54
Ajuntament d'Artà
55 01 19
Jutjat Instrucció n , 1
55 59 11
Jutjat Instrucció n' 2
Jutjat Instrucció n' 3
55 07 25
84 41 59
Jutjat Instrucció n , 4
Hisenda
55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis Porto Cristo
82 09 83
Taxis s'Illot
81 00 14
Taxis Cales Mallorca
83 32 72
Església deis Dolors
55 09 83
Es Convent
55 01 50
Crist Rei
55 10 90
Parròquia S. Macià
55 02 44
Parròquia Porto Cristo
82 15 63
Parròquia S. Carrió
56 94 13
Parròquia St. Lloren
56 90 21
Teatre Municipal
55 45 49
72 20 00
Telegramas per telèfon

Dia 3, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 4, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 5, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 6, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 7, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 8, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 9, llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 1, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 2, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE
MANACOR
(Hivern)
Dissabtes i vigílies de festes
Horabaixa
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei (nomas
dissabtes).
1900 h.: Fartáritx, Sant Pau, Son Carrió,
S'Illot, Crist Rei (només dissabtes).
1930 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent, Son Macià.
Diumenges i Festes
Matí:
0800 h.: Ntra. Sra. deis Dolors.
0830 h.: Crist Rei, Fartáritx.
0930 h.: Serralt, Son Negre.
0930 h.: Convent, Hospital.
1000 h.: Son Carrió.
1030 h.: Ntra. Sra. deis Dolors, Sant Josep.
1100 h.: Sant Pau, Porto Cristo.
11'30 h.: Convent, Crist Rei.
1200 h.: Ntra. Sra. deis Dolors.
1230 h.: Son Macià.
Horabaixa:
1700 h.: Benedictinas.
1730 h.: S'Illot.
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei.
1900 h.: Crist Rei, Sant Pau, Son Carrió.
1930 h.: Ntra Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent.

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE
MANACO n

Laborables: 2130 h. - Sábados, Domingos
y festivos: 1700, 1915, 2130

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

SYLVESTER STALLONE

MAXIMO RIESGO
MATINALES

BABAR EN LA SELVA
- 5 DICIEMBRE, a las 1

DEL 1 AL 20 DE DESEMBRE 13 SETMANES)
Dissabtes
Diumenges } • 4'45 - 715 - 945 hs.
Festius
Feiners • 9'30 hs.

JO PECADOR
Novella

Llibre de 33 capítols d'un Capea amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias
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Als cinc anys que Don Rafel era a Artà, Maria Confit restà viuda.
L'espós de Maria Confit, N'Antoni, va tenir una mala mort. Va morir dins la mar, just a les
roques de Cala Antena, d'un petard que explotà a deshora.
N'Antoni de Maria Confit, era particular. Era de tot menys conrador, que era el seu ofici declarat. Era un vago. Trobava que Adam i Eva no l'havien feta tan grossa perquè Déu ens castigás a
fer feina, i considerava que l'estat natural dels homes era que cadequal fés el que volia fer, pea:,
que no li mamás el menjar de cada dia. Vet aquí que N'Antoni de Maria Confit era caçador d'escopeta; pescador de pctards; jugador de cartes i bevedor de cassalla, per la qual cosa, li agradava
xarumbar i fer jubileus pels cafés amb els amics. Així, només, els dies que s'aixecava de bones,
amb bon peu, anava a fora vila. La seva vida d'estrefolari va portar el desamor a la seva dona, del
que n'eslava al corrent Don Rafel, scgons Ii contava feia anys, durant els simulacres de confessions
que feia a casa seva, dins la reserva de la pròpia cambra, a canvi d'altre lloc millor.
El dia de la desgràcia. N'Antoni, havia anat a Cala Antena a pescar, mitjançant petards de dinamita, malgrat estás prohibit rabiüdament per la destrossa de peixos que deixaven rebentats. Tirar
petards a la mar, per Llei, es castiga amb presó i, de vegades, amb pèrdua d'una mà, per explotarlis el cartutx abans de tirar-lo a l'aigua.
N'Antoni des de la tenassa del roquissar, veient la munió de peixos que havien comparescut al
bromeix que els hi llançava, intuïtivament, hi tirà un cartutx de dinamita encès per aconseguir
mortandat que cercava, per() el petard no explosioná, i, veient que no havia explosionat, tot seguit,
engrescat amb la tremoia, n'hi llançà un altre. Totduna que els peixos suraren, N'Antoni, s'hi capbussà, en pél, provist d'un gambaner i un sac de malles ample, per recullir-los, però, oh! misteris
de la vida! El primer petard que llançà, cregué que estava esbravat, que no explotaria, però no fou
així. Va resultar que no tenia la metxa apagada sinó que mantenia un foc covat i arribant l'espira
on havia d'arribar, estant N'Antoni entregat amb el que feia, el petard que creia inactiu, envergá el
seu xisclet, i. home, per l'esclafit, morí rebentat com els peixos que ell havia fet rebentar abans.
Els dos barrobins explotats, llançaren en l'aire dos brolladors d'aigua blanca que dintre la mar
blava fent rcnou de catecumba. Després, un silenci, el cel 1hs. i, tot seguit, les ones, a ritme de
pèndol de rellotge, galtajaven, suaument, les tenaces, anant i tornant, com si res fos estat, mentres
el cos de N'Antoni, surava, de sobines, mostrant el sexe balder.
Dos cercadors de fonoll marí, des de les roques, a besllum, destriaren aquell cos amb el que les
ones jugaven, com un moix juga am un cabdell de fil.
- És un horno ancgat -va dir un d'ells.
- Ho saps cert? -preguntà l'altre
- Ben segur. 1, endemés, va en pèl. Cal avisar als Civils
Els cercadors de fonoll marí -que collien per cnvinegrar- dexiaren les queumes que portaven,
sabedors que a Can Gostí hi havia un destacament de Civils, tot diligents, anaren a donar part. Els
Civils es posaren en marxa.
Els dos ccrcadors de fonoll marí, tornat a la costa, als qui topaven, demanant-lis ajut, els hi
dcien:
- A Cala Antena hi ha un homo mort. Veniu que l'hem de treure.
Mitja hora més tard, arribaren, xano-xano, els Civils hi veient-lo que surava, no gaire endins,
digueren:

és un hombre. Vamos. Tenemos que sacarlo»
1 els Civils, sens descabeçar-se del tricorni, ni desfent-se cap botó de la guerrera, començaren a
- «Si,

donar ordres al personal reunit, sens que ningú hi fes dos mots doncs, amb ells no hi volien peres
per por a les sordonaics que poguessin escampar.
- «Coño!. Daos prisa. Dos al agua, y, dos que vayan por una escalera de mano».
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- ¿Una escalera? -preguntaren
- «Para transportarlo hasta el camino, Joder!»

- Millor una sivera -va respondre un d'ells
• «Que mas da, coño!». «Daos prisa».

Després de prou trescalemana, tregueren de l'aigua el cos mort. Un dels concurrents, coneixentlo, digué:
- És En Toni de Na Confit.
- En Toni...!
Sí. Aquell que se va casar vell. Aquell tarambana del capdavall del carrer del Barrecar. Aquell
estrembótic que de vegades s'engatava.

Un va anar a avisar a Maria Confit, mentre, amb la sivera, portaven l'anegat fins al camí de
s'Hospitalet en espera del jutge, que també havien avisat, i, els Civils, per pudor, veient que anava
nu, un d'ells , Ii posà el tricomi damunt l'entrecuix, com si fos una tapedora.
Duit a Manacor, Maria Confit, volgué fer-ho a saber a Don Rafel per qué celebrás el funeral, ja
que fou el qui els va casar. L'encarregat fou un cosí de Maria que acabava de venir del servei
militar fet a Melilla i que havia comprat una bicicleta marca ORBEA, pinyó fort i la volia estrenar
fent un corregut per camins malplans, i, tot servicial, fet una fletxa, acanalat i ben de quatres, va
anar a Artà, on hi estava Don Rafel i fer benament l'encomana tot generós passat Sant Llorenç des
Cardessar i el coll de S'Auma.
- i que li dic, a Don Rafel? -li preguntà el cosi biciclista
-Foi!, que es meu homo és mort i que voldria que vingués per dir-li el funeral que se farà el
dimecres a les deu del matí a l'església dels Dolors -li va respondre Maria Confit.
Aquells dies, Don Rafel estava al llit suant un costipat d'estiu.
Don Rafel, assabentat de la desgràcia, volent quedar bé amb Maria Confit, digué al missatger:
- Jove, espera. Li escriuré dos mots de !letra.
Maria Confit, de Don Rafel, va rebre la carta següent:
«Estimada Maria: Som rebut la notícia de la mor del teu home. T'envii el meu condol. Que
puguis pregar molts d'anys per ell.
Com et dirá el jove portador d'aquesta carta, estic al Hit suant un costipat empipós pel que no
podré celebrar el funeral que em demanes i que jo voldria fer, per lo molt que et dec.
Però si et pot servir de consol te diré -com diu un amic meu també Capellà -que En Toni se'n
va d'aquest món ben satisfet on ha viscut el seu Cel tot i que durant la seva vida, d'aquí baix, no
ha petit fam ni de pa, ni de !libertad, ni de dona, com jo sufresc, esperant el meu.
En estar bé, vendré a Manacor. Rafel»
Maria Confit, Ilegint la carta, els ulls Ii feren bellumes. ¿Que volia dir Don Rafel quan va escriure que N'Antoni havia viscut al cel estant en aquest món per no haver patit ni fam de pa, ni de
llibertat, i de dona, i que ell, patia l'Infern en vida?. ¿Per qué el Celi l'Infern está a la terra?.
Per aquell mort, Maria Confit, va vestir de negre tres anys llargs, com era obligat fer-ho les
viudes, però el dol del cor i del pensament , se'l lleva de damunt amb una espolsada i tomava
estar lliure per a don Rafel i disposta a fer-li a saber.
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Cheers.
¡Navidades locas!
1.150.000 Ptas. *

Estas Navidades, por su precio y por todo lo que ofrece, el Fiesta Cheers
te va a volver loco:
Motor inyección 1.1

Lava-limpialuneta trasero

5 velocidades

Reloj digital

3 y5 puertas

Lunas tintadas

Volante deportivo

Pre-equipo de radio

Y además hasta 3 años de garantia

¡Sólo hasta el 31 de diciembre!
* Precio final matriculado y promoción incluida
Oferta válida para vehículos en stock

1NFORMATE EN:

Ai_atci lEhri c 11

1

-

Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR

_

Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.

N
LOS COCHES DE OCASIO
DEENAUL1 MANACOR.
DE l'ODAS LAS MARCAS.

DOS
GARAWIZA
VIASIA 2 AÑOS
Y CON OPCION A
GARANIIA DE
PRA•
RECOM
'

Porque en Renault Manacor
estamos tan seguros del
vehículo que vendemos...
que te lo volvemos a comprar
-prácticamente por el mismo
precio que pagaste por élsi te decides por un Renault
nuevo.
Así funciona nuestra Garantía
de Recompra.

Ahora ya sabes por qué, esta es la Gran Ocasión de la Isla.

Autos Manacor, S.A.
Concesionario RENAULT
Carretera de Palma a Manacor, Km. 46, 9
(Polígono Industrial)
MANACOR

