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Cap a un nou tipus
d'Ajuntament

Un dels problemes més greus d'un consistori com el nostre es, sens dubte, la
manca de prof essionalitat dels nostres polítics. No volem dir, amb aixà, que tots ells
no facin tot el que saben i fins i tot una mica més, no. La realitat, malgrat tot, es que
un Ajuntament com el nostre -una de les primeres empreses de la ciutat, pel volum
econòmic- està en mans d'uns politics que hi posen molta més voluntat i ganes de
fer-ho be que autentica preparació.

El pressupost municipal de Manacor puja a una xifra que ja s'acosta molt als mil
milions de pessetes. Evidentment, una empresa que pressuposta anualment una
quantitat com aquesta ha d'estar en bones mans. Hi este, avui? Es cert que l'ajunta-
ment compta amb un grapat de tècnics que poden facilitar un bon desenvolupament
tècnic d'aquest pressupost, però, en darrer terme, la voluntat política dels regidors
es decissiva i definitiva.

No fa gaire dies, un dels responsables del PSOE, ens contava que una de les
idees del seu partit seria, cas de tenir majoria municipal, alliberar tres o quatre
homes, que demanassin excedencia de la seva feina habitual i es dedicassin ínte-
grament a la tasca municipal. Serien, possiblement, els responsables de les àrees
més importants de La Sala: Hisenda, Govern, Obres, Policia, Cultura...

Sabem que molts de ciutadans tenen la idea que els polítics haurien de treballar
pel poble sense cobrar un duro. Seria hermás i ideal, però creim que avui aixe , ja no
es factible a una empresa com aquesta, on es ventilen massa doblers de tots els
ciutadans i el mateix futur del poble. Per a poder exigir a un polític, abans se li han de
donar els mitjans necessaris per a poder desenvolupar la seva tasca. Tant de bo,
que entre l'ajuntament i el partit es pogués retribuir adequadament als politics per-
què puguin estar ben al corrent de tots els temes que es ventilen per La Sala, puguin
preparar-se el necessari, puguin viatjar sempre que sia precís i no tenguin cap tipus
de Iligarn econòmic amb ningú que no sia la seva empresa, l'Ajuntament. La idea
ens assembla aprofitable. Quan estam a punt d'encetar un Any Nou, pensam es el
moment de somniar un ajuntament nou, millor que aquest.

Bones festes!

Des de les pagines d'aquesta novella publicació, hem d'aprofitar, neces-
sàriament l'avinentesa de les Festes de Nadal per a felicitar tota la gent que
ens ha recolçat a tirar endavant amb aquest projecte editorial, així com a
totes les persones que setmana rera l'altra ens ajuden a fer possible la tasca
de la informació: els qui ens han distingit amb la seva subscripció, els qui
ens donen suport amb la publicitat i tots els lectors que fan que SETMANARI
sia una revista, ja, amb una forta presència dins Manacor i la zona de Lle-
vant.

No seria just, però, no fer una distinció especial per a totes aquelles per-
sones que, desinteressadament, ens ajuden cada setmana a fer un setma-
nari millor. Em referesc a un bon grapat de col.laboradors i corresponsals
que es lleven la són cada parell de dies i ens entreguen, quasi sempre amb
puntualitat, els seus escrits. Vagi per tots ells, el nostre desig de felicitat i els
millors auguris per a l'Any Nou. Així com per a tots els companys de Redac-
ció, Administració, Publicitat i Tallers que han sabut donar el do de pit, a po-
ques setmanes de l'obertura del setmanari, per a dur endavant uns números
autènticament extraordinaris de contengut i continent, el que ens ha valgut
l'enhorabona de no pocs ciutadans.

La felicitació d'aquesta publicació i els nostres millors desitjos, volem fer-
los arribar, també, a tots els companys de premsa forana de Mallorca i de
forma especial als del nostre municipi. Sense la seva tasca no seria possible
reconstruir, algun dia, la Història  contemporània del nostre poble.

Molts Anys a tots!

POLITICA

-Crónica Política: El P.L.
podría ir en solitario
-La Sala

-A on són els doblers de
Ia peixateria

-Revisió torres enllume-
nament de Na Capellera.

-Abocador: a la recerca
d'una solució alternativa
-Llorenç Mas: el retorn
d'un polític

ACTUALITAT

-Entrega de diplomes als
alumnes de l'Escola Pong
Descoll
-Fiesta de la Policía Muni-
cipal
-Pere Reus i Trevin, els
vins mallorquins endavant.
-Nadal, les festes...
-Final XV Concurso de Vi-
llancicos de Porto Cristo.

CULTURA

-Reflexes de Norat Puerto
-Pere Orpí, a cara i creu
amb la paraula

ESPORTS

-Toni Mesquida: “Crec
que podem aspirar a acon-
seguir una bona classifica-
ció».
-El Llodranazo
-Hípiques
-Judo: Trofeu fi d'any Illes
Balears
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S'afegitó
No fa gaire més d'una setmana,

parlàrem amb un responsable de
IINEM. Aquest no podia ser mes
explícit:-Menos mal que el Ayun-
tamiento de Manacor dice que no
le debemos un duro y que los

pagos están al día.... -l'home no es
podia aturar de riure-. Precisa-
mente hoy, venimos de entregar-
les quince millones más... A este
ayuntamiento no hay quien los en-
tienda... I feu mutis por el foro.

Se venía insistiendo en el asun-
to. Se decía como -cosa certa»
que los dos Biels,. Homar y Giba-
nel, se habían tirado los trastos por
Ia cabeza, cada uno por su lado, y
que aquí, la coalición se iba a
hacer muchas puñetas. -No se ha
roto nada, porque no hay nada ini-
ciado. Lo que pasa es que se es-
pera que AP nos diga algo y aquí
nadie dice nada...».

Por lo visto, hace unos quince
días hablarona los dos Biels y se
quedó, más o menos, que una vez
constituído el comité electoral de
AP, -apunten Miguel Llull, Biel
Homar, Pedro Matheu , Pep Huer-
tas i Joaquim Fuster- se iría a con-
versar con el PL... No ha sido así
ahora, el PL , está haciendo ya sus
propios proyectos. Uno de ellos,
dependa de lo que diga el comité
local que se elige hoy -día 22 de
diciembre- es la posibilidad de
acudir en solitario a las próximas
elecciones. -A noltros mos impor-
ta poc si en treim un, tres o cap. Lo
que volem es fer poble i que sApi-
guem que existim com partit», nos
decia el mismo día Gibanel, don
biel.

De momento, insistía el mismo
político liberal, nos importa mucho
más la creación del partido que

pensar en listas.., de todas mane-
ras siempre cambian pocos días
antes de las elecciones...

LOS HOMBRES DEL PL

Hay quien cree, por error, que el
PL es Gibanel. Y no es así. Vayan
anotando: Margarida Ferrer, Luís
Ladaria -el menescal-, Fernando
Hernández, -ex-president de las
Nuevas Generacions de AP- Biel
Rigo, Miguel Vadell, Miguel Garau,
Claude Camand...» Tenim gent i
autonomia suficient per a fer una
llista en solitari,si volem». Enton-
ces, ¿Es posible que vayáis en so-
litario? Es posible; estamos abier-
tos a todo... Las palabras de Gibe-
nel, ambiguas, dan pie a cualquier
conjetura.

EL CDS VA TOMANDO
CUERPO

Después de la constitución del
comité local, que lidera Llorenç
Mas, el CDS va tomando cuerpo
en Manacor. De momento no se
habla todavía de listas, pero se da
por segura, en fuentes próximas a
este partido, que Bernardí Gela-
bert, tal como adelantó -Setmana-
ri», será el cabeza de lista. El Co-
mite local, anote, de nuevo, es
éste: Llorenç Mas, Presidente; vo-
cales: Jose Giner Reverte, Loren-
zo Juan Ramis, Juan Juan [lull,
Miguel Mascaró Ordinas, Marc
Juaneda Caldentey, Marcos Gela-
bert Amengual, Juan Capllonch,
Miguel Mas Durán, Bernardi Gela-
bert, Gaspar Forteza Esteva y
Adolfo Peñafiel Vives. De momen-
to van subiendo las inscripciones..
y si existiera la bolsa política, subi-
rían, por supuesto, sus acciones.
Buen papel, por el momento, el del
CDS.

Gabriel Gibanel afirma que
su grupo podrra presentarse
en solitario

PACTOS POSTELECTORALES

Aunque todavía no están confi-
gurados ni con mucho, los pactos
preelectorales, se empieza ya a
hablar de los postelectorales.
Quien más quien menos hace sus
cálculos y a nadie le salen once di-
putados -perdón, concejales- del
mismo grupo sentados, allá arriba,
en la Sala. Entonces empiezan las
cábalas: AP y UM, sin Llodrá y
Muntaner pueden entenderse,
más alguno que sacara Gibanel...
suman tantos. El PSOE, más CDI
-corda i poal, darrerament- más el
CDS... Aquí está la cuestión: tanto
Bernardí como Llorenç Mas no
quieren evocar su pasado en CD' y
sus diferencias con algún hombre
que está hoy en el PSOE. Difícil
será este pacto.. Todos ellos tie-
nen memoria.

El PL podría ir en solitario



FELICIDADES

GALERIAS

CALDENTEY

cARNIcAs CA'N BULLA 
C/. Menendez Pelayo, 10 - Tel. 55 02 22 - MANACOR

VOS DESITJAM QUE PASSEU LES FESTES
EN PAU I ALEGRIA

APROFITAU LES NOSTRES
OFERTES NADALENQUES

CARNISSERIA
SUÑER S.A.

Carnes y Embutidos
Fábrica embutidos - Sala Despiece

Venta al por Mayor
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Su regalo de Navidad

y Reyes en...
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MANACOR - ARTA CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA    

NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9
del vespre.
Divendres	 dissabte: De les 9 del mati a les 10
del vespre.   

La direcció de

rA
vos desitja
Bon Nadal

¡pròsper any 1987
***********

Aprofitau les nostres múltiples
OFERTES NADALENQUES

i participau en el sorteig d'importants
premis

Gran assortit en lots i canastres de Nadal
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Es ben necessària

Revisió de les torres d'enllumenament de Na
Capellera

S. Carbonell
La Comissió de Govern acordà

per unanimitat dia 10 de Desembre,
a la darrera reunió d'aquesta, enca-
rregar als serveis tècnics municipals
Ia revisió de les torres d'enllumena-
ment del camp de fútbol de Na Ca-
pellera, s'acordà el realitzar la me-
mória descriptiva i el pressupost, a
Ia fi d'evitar accidents.

I ja era ben necessàri que s'enca-
rregàs aquesta revisió, perquè la si-
tuació de la torre no es la més ade-
quada, per a no dir, que el perill era
real.

JOAN MESQUIDA, REFORMES,
REPARACIONS...

S'aprovà, a la mateixa Comissió
de Govern, aprovar la memòria des-
criptiva i el pressupost realitzat per
l'Arquitecte Municipal, Caries Te-
rrassa, per l'acondicionament del
pati del Centre d'Educació Especial
Joan Mesquida, per un total de
1.882.733 pts., s'aprovà igualment
el Plec de Condicions i la contracta-
ció directa de les obres.

Es declarà d'urgència una propos-
ta de la Comissió de Serveis Socials
i s'aprovà el pressupost realitzat per
l'Arquitecte Municipal, per un total
de 107.098 pts. en concepte d'adi-
cions a l'obra d'acondicionament de
garatge i vivenda per al taller de l'es-
cola d'educació especial.

RECURS DE REPOSICIO

S'acorda per unanimitat inter-
posar recurs de reposició contra
l'Ordre Ministerial de dia 30 d'Oc-
tubre de 1986, per la que s'autorit-
zar a la Companyia «explotadora
de Rocas Puntiagudas», ERPU-
SA, la concesi6 administrativa
d'ocupació de terrenys de domini
públic marítim amb destí a la
construed() de solariums, pas-
seig peatonal i un bloc de serveis
al tram de costa de Cala Moreia, el
tema s'haura de dur a un proper
plenari, que sera després de les
vacances de Nadal.

Foto: Pep Forteza

F.Nor-fluirirsier-ics: 5114E14

les presenta

r-f 11-1 sirs e ca :

SURER
1111MANACOR — CALA MILLOR



Eis pagesos de Sant Llorenç demanen una solució.
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Abocador: a la recerca d'una solució alter-
nativa

S. Carbonell

Parlàvem la setmana passada a
Ia crònica política, de l'abocador,
de l'oposició de l'Ajuntament de
Manacor a seguir envant amb el
contracte de lloguer a l'abocador
mancomunat.

La premsa provincial s'ha fet
eco també, durant aquests dies,
del malestar entre els pagesos de
Sant Llorenç pel tema de l'aboca-
dor. Hem volgut aprofundir en el
tema, i per això us comentarem les
Primeres jornades sobre contami-
nació, especialment la ponència
presentada per Francec Triai del
PSOE, una «Comunicación
sobre gestión residuos sólidos
de Mallorca, problemas y pro-
puestas».

SITUACIO ACTUAL

«La cantidad de basura anual-
mente producida no es conoci-
da con precisión al no existir
control de pesaje de los camio-
nes de recogida más que en el
municipio de Palma y colindan-
tes que utilizan sus instalacio-
nes. Puede estimarse entre
240.00 Tm/año y 260.000 Tm/
año, que equivaldrían a una po-
blación real media de 695.000
habitantes». Així ens ho diu En
Francesc Triai a la ponència.

Segueix explicant que »En
1985, el Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma hizo pública su
propia variante, que estaría
constituida por: -Vertido contro-
lado en Calviá' -Vertido de alta
densidad y horno ampliado en
Palma -Más otros vertederos
controlados»

Naturalment a la zona de Lle-
vant es parlava de fer un abocador
Mancomunat, i segueix «ningún
.vertedero ha podido realizarse
por falta de acuerdo de los ayun-
tamientos mancomunados o en
trámite de mancomunación,
sobre la ubicación de cada ver-
tedero. Además el Gobierno de
Ia Comunidad Autónoma man-
tiene el criterio de que los terre-
nos han de adquirirse por ave-
nencia con sus propietarios, re-
chazando por principo la expro-

piación forzosa de los mismos,
lo que ha dificultado aún más su
gestión».

SOLUCIO ALTERNATIVA

«Dadas las insalvables difi-
cultades a que conduciría el in-
tento de una gestión mancomu-
nada de 53 municipios, ya de-
mostrada en mancomunidades
de mucho menor tamaño,la fór-
mula que se propugna es la de
monopolio público insular, a
través del Conseil Insular de Ma-
llorca», continua explicant «el
servicio público insular, por su
tamaño, podría disponer del
equipo técnico y directivo ade-
cuado, no sólo para una gestión
eficaz sino para la permanente
innovación tecnológica».

«El esquema propuesto se
apoya en varias plantas de
transferencia y transporte de
los residuos compactados al
punto principal de tratamiento
en grandes tonelajes».

«La gestión municipal abarca-
ría la recogida domiciliaria y fi-
nalizaría en la descarga de las
basuras en la planta de transfe-
rencia más próxima... Las man-
comunidades existentes o en
tramitación, serían una organi-
zación adecuada para la presen-
tación de este servicio con el fin
de rentabilizar al máximo su
gestión económica».

Aquestes només són unes po-
nències, unes conclusions a tenir
en compte, com dèiem, la solució
és necessária, s'han de cercar les
possibles alternatives.
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A on són els doblers de la peixateria?
Al darrer plenari celebrat a l'Ajun-

tament de Manacor, l'extraordinAri
urgent de dia 10 de Desembre, es
va deixar sense tractar per manca
de temps, la proposta presentada
per Unió Mallorquina sobre les
obres de reforma de la peixateria.

La proposta deia: «En data 12 Se-
tembre de 1.984 es va dirigir una carta
al 11.1ustríssim Senyor Conseller de Co-
merç i Indústria de les IIles Balears
sol.licitant informació sobre possibles
subvencions relacionades amb ins-
tal.lacions o reformes de pescateries, el
19 del mateix mes i any es va rebre en
aquest Ajuntament de l'esmentada  Con-
selleria les normes i condicions esta-
blertes (Registre d'Entrada 24-9-84
num. 3422).

El 25 d'Octubre 1.984 la Comissió
Informativa de Govern, Policia, Serveis
i Personal eleva a la consideració de la
Batlia la proposta sollicitud d'ajuda i
realització d'obra. El 27 d'Octubre
1.984 r Ajuntament en Ple va acordar:

Ir! Comunicar a la Consellería de
Comerç i Indústria de la Comunitat Au-
tônoma la necessitat de reforma a la
pescateria per valor de pies. 2.728.014.

2n1 Aprovar memòria i pressupost.
3r1 Sol.licitar el 100% del pressu-

post.
El 29 d'Octubre de 1.984 registre

sortida 3527 el Balle remet escrit i
acord sol.licitant la subvenció.

El 12 de Novembre de 1.984 registre
entrada 12-11-84 numero 4159 es reb
contestació del Conseller de Comerç i
Indústria indicant que només es pot
concedir el 70% del total del pressupost
i es demana un acord acceptació d'a-
questes condicions de r Ajuntament de
Manacor en Ple.

El 27 de Novembre es remet certificat
d'acord plenari celebrat el 26-11-84
acceptant el 70% i que el 30% restant
es farà es càrrec del pressupost de
1.985.

A partir d' aquesta data no hi ha altre
documentació fins el 21 de Setembre de
1.985 registre d'entrada 3399, carta de
la Conselleria de Comerç i Indústria de
les Illes Balears en el que es demana:

ir! Acord de l' Ajuntament admitint
la recepció provisional de les obres.

2n1 Certificat del Tècnic donant la
seva conformitat a l'acabament  de la
inversió i la seva realització d'acord
amb el projecte i pressuposts inicials.

Segons el nostre criteri aixe, significa
que la Comunitat Autònoma a través de
la Conselleria de Comerç i Indústria

sol.licita un certificat d'una recepció
d'obres que en aquells moments i creim
que ara no s'han iniciades, i un certifi-
cat de finalització de les mateixes que
encara no s havien subhastades ni con-
tractades.

En data 4 de Novembre de ¡.985, un
any després de la concessió dels do-
biers i un acord plenari, el President de
Ia Comissió de Policia Serveis i Regim
Interior a un escrit sense firma propo-
sa:

ir! Contractar r obra.
2n1 Facultar a l'Alcaldia per a Ia

firma de tots els documents i indicar
que el restant 30% dels doblers que es
tenien que rebre de la Comunitat Autó-
noma seran entregais per part d' aquest
Organisme una vegada finalitzada o-
bra .

La Comissió de Govern en data 6 de
Novembre de ¡.985 pren r acord de:

Contractar directament i facultar al
Baile per a la firma de la documentació
necessária.

El 22 de Novembre 1.985 hi ha l' a-
pertura de les pliques per a la contrac-
tació de les obres a la pescateria.

En data 28 de Novembre 1.985 la Co-
missió de Govern adjudica a Construc-
ciones Llodra-Pascual SA. la reforma
de la pescateria, no havent-hi altre do-
cumentació a dins l' expedient i a un any
vista de r adjudicació els membres del
grup municipal d' Unió Mallorquina
sol.liciten a la Bailia siguin inclòs el
present escrit-proposició en el Ple Or-
dinari a celebrar el proper 6 de Novem-
bre a efectes que siguin aclarits els se-
güents punts:

Ir! Perquè a dos anys vista de la con-
cessió dels diners i a un any vista de la
sol.licitud del certificat de final d'obra
per part de la Conselleria i adjudica-
ció de l'obra no s' han fet les obres de
reforma de la pescateria de la Plaça
d' Abastiment de Manacor.

2n1 Segons es despren de l' escrit de
la Conselleria de Comerç i Indústria de
data 19 de Setembre de 1.985 registre
sortida 13251660 i registre d'entrada
21 Setembre 1.985, i de r escrit sense
firma del President de la Comissió de

Policia, Serveis i Regim Interior s'ha
rebut en aquest Ajuntament el 70% de
l' import en que tenia que contribuir la
Comunitat Autònoma o sigui 1.336.727
pies.

Demanam, on són aquests diners?
3r! Informació a veure si s' han cum-

plimentat els acords i certificats que
sollicita la Conselleria de Comerç i In-
dústria de les Illes Balears.

En data 19 de Setembre de ¡.985, si
no s' han fets passat més d'un any de la
sol.licitud demanam, perquè no s'ha
realitzat?

4t1 SoLlicitam ess-er informats total-
ment de la situació actual de les obres
de reforma i adecentament de la pesca-
teria.

Si! A damunt els informes o contestes
que ens siguin donades sol.licitarem a

Ajuntament en Ple s' aprengui l'acord
pertinent.»

Donada la importància de la pro-
posta presentada per UM, sobretot,
de les preguntes que presentava el
grup UM a aquesta proposta, remar-
cam: -Per club a dos anys vista de la
concessió dels diners i a un any
vista de la sol.licitut de certificat de
final d'obra per part de la Conselleria
i adjudicació de l'obra no s'han
fet...» Es important pensam, que el
tema s'aclaresqui, no es normal que
s'otorguin uns doblers, es cobrin les
subvencions i les obres no es fassin.

Suposam que el tema serà tractat
a un proper plenari, encara que si
segueix anant als darrers punts de
l'ordre del dia, ja fa dues vegades
que aix(5 succeix, no es tractarà per
ara.

En Muntaner ho deia a aquest da-
rrer plenari, aquest tema i el de la
cooperativa Trot es presentàven els
darrers a l'ordre del dia, ell protesta-
va per aquest fet. Suposam que es
que li assemblava fet a posta.

S'ho demanen els d'UM i també
ens ho demanam nosaltres, que ha
passat amb els doblers de la peixa-
teria? Algú ens ho hauria d'explicar.

Foto: Pep Blau

TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

Tel. 55 04 50

VISTA AL MAR



El retorn d'un Po lítjc

En Llorenç Mas, casat, tres fills, 46 anys, ja
conegué les «mels» de la política. No de bades fou

Ba tie de Manacor a les primeres eleccions
democràtiques de la nova etapa espanyols en

Ilibertat; exactament ocupa el seient de Batle 579
dies. Aquest politic realitza una cosa infrequent a

aquests indrets: dimitir. Ara, amb un CDS, que
respira optimisme pels quatre costats, retorna a la

política, elegit president del Comité Local
d'aquest partit.

Antoni Tugores
Fotos: Jaume Ramis

-Quins motius, qui-
nes circunstancies
poden fer retornar a la
política a un home que
dimití d'ella fa sis
anys?

-En realitat no hi he re-
tornat ara mateix. A les
passades eleccions ge-
nerals ja vaig treballar
amb el partit. Lo meu ha
estat formalitzar una si-
tuació de temps enrera.
Perquè torn? Jo crec que
per un esperit d'aventu-
ra. Crec que tots duim
una espècie de Tomas
de la Quadra Salcedo
dintre i ja que no podem
fer safaris, com ell, deci-
dim ficar-nos dins un
ajuntament o un parla-
ment.

-Perquè el seu retorn
es produeix a un partit
corn el CDS?

-Jo vaig ser de la CD! i
de CD! a CDS només hi
va una Iletra. Jo no era
una persona molt defini-
da políticament, era molt
obert i crec que va per-
fectament amb aquesta
manera de pensar un
partit de centre.

-La gent et conside-
rava d'esquerra mode-
rada. Ets de centre?

-Com va dir En Xisco
Quetgles, el President
del CDS-Balears, un
home de centre es el que
sap mirar amb els dos
ulls. A cada moment,
mirar amb l'ull adequat.
Jo crec que dins el CDS
hi caben dretes i esque-
rres. El concepte dreta i
esquerra avui esta supe-
rat. Abans, el d'esquerra
eren els anticlericals;
després els qui volien
que els béns de produc-
ció fossin de l'Estat; avui
són de dreta, simplifi-
cant, els qui són pro
americans i d'esquerra
els simpatitzants dels
russos. Aquest es un
concepte en evolució.

-No podria ser
massa heterogeni el
vostre grup, on hi en-
tren homes que eren
d'esquerra i altres de
dreta?

-Es possible. Crec,
malgrat això, que el fet
de l'entrada d'homes de
dreta i esquerra es un fet
equilibrador, aportaran
més moderació. Jo ma-
teix he estat radical,
anys enrera, però els
anys et fan assentar i et

tornen més pragmatic.
-Ens has dit que en-

tres a la política com
una aventura. Amb
quin anim tornes?
Quin paper podeu
jugar al nostre munici-
pi?

-Aquest ànim es varia-
ble. De tot d'una, quan
em vaig comprometre
amb el CDS, es parlava
que hi hauria set o vuit
I listes i creia que no hi
havíem de participar
augmentant-les. Des-
prés de veure els resul-
tats de les darreres elec-
cions generals, on que-
darem tercers -també a
Manacor hi quedarem-
vaig creure que sí hi ha-
víem de participar, per-
què teníem possibilitats
clares. Avui pens que el
nostre grup no sere testi-
monial, ja que tenim ele-
ments suficients per
anar a guanyar, no ne-
cessitam ningú.

-Creus que podeu
guanyar?

-Hem de partir amb
moral de victòria. El
poble esta d'acord amb
una moderació -ni dreta
ni esquerra-. Manacor

ha demostrat esser molt
moderat, tenir molta pa-
ciència. Haver aguantat
el que ha aguantat...
sense tupar ningú... ha
demostrat tenir-ne molta
de paciencia.

-D'on pot treure vots
el CDS, de quins seg-
ments de la nostra so-
cietat?

-Parlant en temes ge-
nerals, crec que el PSOE
té molts de vots que no
són seus, que eren
d'UCD. El mateix passa
a AP. Jo crec que a nivell
local la gent mira molt
més que unes sigles, la
persona. El poble vota
per eliminació i es una
llàstima, perquè hauria
de votar amb entussias-
me. Tornant al tema, es
una incógnita d'on
poden sortir els nostres
vots, jo crec que una
mica de per tot: tant de
CDI, com del PSOE com
d'AP... anam a cercar
tots aquests vots de per-
sones que havién votat
per eliminació, que ha-
vién votat el menys do-
lent.

-T'integrarás, perso-
nalment, dins la llista



AL CDS ve
gent de tot
tipus de
procedència

El nostre grup
no serà
testimonial

municipal?
-Jo no en tenc inten-

ció, però em dec a la dis-
ciplina del partit. No em
fa il.lusió.

-I això, perquè?
-Saps que ho és de

fotut l'Ajuntament de Ma-
nacor! Jo he evolucionat,
com evoluciona qualse-
vol persona. Jo crec que
ara el poble em demana-
ria el mateix que fa sis
anys i jo possiblement no
seria el mateix. Tenc por,
en certa manera, de de-
fraudar-lo.

-On et veus, doncs?
-Dins el partit, treba-

llant dins el partit, més
be, sempre disciplinat al
que em demani el partit.

-Quina opinió tens
d'En Bernadí Gela-
bed?

-Per mi va ser una
gran persona, al meu
costat, quan jo vaig estar
a la Batlia. Sempre
aprop. Coneix molt bé la
problemàtica municipal,
perquè la visqué inten-
sament i no ha de sor-
prendre si participa ell,
algun dia. El veig un nú-
mero ú fantàstic, prag-

màtic, amb idees cla-
res...

-Sembla que dones
per semptat que sett el
número u...

-El meu vot seria en
aquest sentit, però em
remetré a la democràcia
interna del partit.

-Concretant: es el
vostre número ú?

-A aquests moments
és prest per fer «quine-
les»... se li ha dit, i efecti-
vament és així. Agrada
al grup, també a mi i el
grup l'accepta. I ell, no
ho rebutja, d'entrada...

-Malgrat estiguis op-
timista i diguis que
podeu guanyar, poca
gent pensa que no
s'hagui d'anar a pactes
postelectorals. No ho
veus així?

-Es lo més probable,
desgraciadament. 	 Però
hi pot haver acords posi-
tius, encara que hi hagui
experiències	 negatives.
Noltros pactaríem poste-
lectoralment, mai abans.
Dependré de com quedi
el «tablero» electoral.

-Amb qui pactaries,
tu personalment?

-Un home de centre

pot pactar amb qui vul-
gui, depenent, clar, dels
resultats.

-Tenguent en comp-
te la teva procedencia
política i la d'En Berna-
di, no et serà més fàcil
pactar amb l'esquerra?

-No, crec que no. Sa-
crificarem la nostra ma-
nera de pensar i actua-
rem en democràcia. Ens
sometrem als resultats i
al que vulgui el poble.

-Et podries entendre
amb En Jaume Llull?

-Tot és possible, en
política tot ho és.

-I amb En Biel
Homar?

-També, perfecta-
ment, ens podem enten-
dre amb tothom sempre
que mai hipotequem la
nostra manera d'esser,
la nostra ideologia.

-Quin seria un resul-
tat bo, per voltres, a les
properes municipals?

-Treurer-ne onze (Riu
obertament).

-I quin minim seria
bo?

-Es prest per dir-ho,
però ens agradaria treu-
rer-ne tres, com mínim.

-Encara	 que	 sia
.

prest, tu deus fer una
previsió. Quina es
aquesta previsi6 dels
resultats?

-A nivell municipal, la
cosa es decidirà segons
les persones que encap-
çalin les Mistes. El poble
toca tenir en compte el
que ha passat amb Es
Rebost... i altres irregu-
laritats	 recents.	 Com
també el fracàs de la
Coalició Popular. Però
dins el poble priven les
persones. Jo confii que
el poble haurà canviat la
seva tendència de vot a
les darreres eleccions...
Malament ens aniria si
no fós així, ja que el
CDS, al 83, tengué tan
sols 300 vots... Confii
que hauré canviat, i tant.
Tothom parla de corrup-
ció, però ningú hi posa el
dit dedins. De fet la co-
rrupció hi és. Si el poble
no ho veu, podem aple-
gar.

-Ja que han encetat
aquest tema. En temps
de la teva Batlia, hi
havia tanta corrupció,
corrupteles o irregula-
ritats, com ara?

-Vaig tenir clares insi-



A En Bernatlí
el veig un
número ú
fantastic

•

Li retorn &nu politic

nuacions; el que era im-
possible era comprovar-
la. Jo sentia olor, que
vaig intentar tallar per
tots els mitjans. Jo crec
que n'hi havia, pert) mai
en les dimensions ac-
tuals.

-Per quines coses
Iluitarà el vostre grup,
una vegada dins l'A-
juntament?

-En primera, que l'A-
juntament funcioni, que
la burocracia sia més rà-
pida i millor tracte i servei
al ciutadà. Per tot el
damés, no cal fer progra-
mes, tot esta a la vista i
s'ha d'envestir sia un o
l'altre el que comandi:
aconseguir la clínica, re-
soldre problemes urba-
nístics, el problema de
les aigues, que sembla
no s'ha d'acabar mai.
Arreglar, en definitiva,
els problemes que hi ha
sobre la taula, adminis-
trar el poble. No hi ha res
a inventar, la resta són

fioritures i no s'ha de pro-
metre res que no es
pugui cumplir...

-I amb el tema de la
corrupci6?

-Quan vaig esser
Batle vaig dur un as-
sumpte al jutjat i encara
espera. L'Ajuntament ha
de transmetre al Jutge el
que creu entra dins lo
penal; però si tot fa tant
poca via...

-Es parla que altres
politics del nostre
Ajuntament, concreta-
ment del grup mixt,
han demanat entrada
dins el CDS...

-Te promet que no
m'ho han demanat a mi,
no han utilitzat el camí
reglamentari,
estic ben al corrent de
tot.

-Es cert que fan coa
els qui volen entrar
dins el CDS, perquè
veuen -els oportunis-
tes- que el vostre es un
partit amb futur?

-A nivell local no ho he
notat. Aquí hi entra gent
entussiasta, que va ei-
xemplant el rotlo. Tenim
gent de tota procedèn-
cia: PSOE, AP, CC.00.,
gent que cerca modera-
ció.

-El vostre partit ha
acabat, pel que es veu,
de ser un grup testimo-
nial.

-El temps dona la raó a
En Suárez. Ja ha acabat
la .travesía del desier-
to». S'està muntant un
partit amb mires a poder
arribar al poder qualque
pic.

-Podria ser a les pro-
peres generals?

-El PSOE té el poder,
és com una societat, que
hi ha unitat interna quan
les coses van be. Quan
els comencin a mancar
vots, sortiran bonys i fo-
rats de per tot. No m'a-
grada la seva prepotèn-
cia, pareix que si no ets
dels seus hi ha d'haver
represàlies... no m'agra-
da.

-A l'entrada de l'en-
trevista t'he demanat
per la teva entrada dins
el CDS. A la sortida, et
deman pels motius de
Ia teva dimissió, de la

teva sortida de la políti-
ca.

-Jo crec que en defini-
tiva, va ser pel be del
poble, un cúmul de cir-
cunstancies. Crec que
els politics, tot i amb
això, hauríem d'apren-
dre a dimitir. Dimitir no és
mai còmode. Per conso-
lidar una institució hauria
d'esser més bo de fer ai-
xecar el cul de la cadira.
Mantenir-se, com fan al-
guns, a ultrança, en el
poder, encara que el
poble no els vulgui i els
posin mocions de censu-
ra, no és mai positiu. La
democracia europea
funciona d'una altra
forma que aquí. Aquí, ni
per causes greus dimi-
teix ningú. Tornant al
tema de la meva dimis-
sió: hi havia sis grups,
tots volien demostrar
que en sabien més que
el Batle, hi havia frustra-
cions personals per no
haver arribat a la Batlia...
peró el poble havia votat.
La meva fuita va ser per-
què tot el que proposava
jo, sem tirava abaix per
aquests motius. A la
vista de les circunstan-
cies, més valia deixar-ho
anar.
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Cra. Palma, Km. 47- Tel. 55 06 65

Manacor

SALON
RECREATIVO

Les ofrece gran variedad en
Máquinas Recreativas
Billares - futbolines

Ping-pong y aprovecha para
desearles felices Navidades
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RESTAURANTE LOS DRAGONES
Porto Cristo

Les desea unas felices
fiestas

y un próspero año
1.987...

0

y les ofrece: Nochevieja

BAILE AMENIZADO POR EL DUO
MUSICAL 2 ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion, saxo y clarinete)

RESERVAS AL TELEFONO: 57 00 94

APERITIVO: —Dátiles con Bacon
—Canapés con Jamón
—Calamares Romana

*AGUAGATES CON GAMBAS FRESCAS y SALSA ROSA
*LANGOSTAFRESCA A LA AMERICANA
*SORBETE DE LIMON
*ENTRECOTTE "CAFE PARIS" ACOMPAÑADO DE
PATATAS RISOLADAS, CHAMPIÑONES SALTEADOS y
ESPINACAS A LA CREMA
*MOUSSE DE CHOCOLATE.

VINOS: —Pinord Blanco Seco
—Aguja Copina Blanc y Rose
—Marqués de Cáceres Rosado y Tinto
—Vi Novell Tinto cosecha 1986

*CHAMPAGNE CODORNIU EXTRA
*CAFE y COPA
*TURRONES VARIADOS
Y... BARRA LIBRE
*Garantizamos carnes y mariscos frescos

PRECIO: 6.500 pts
IVA incluido
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BONES FESTES
PROSPER ANY 1987

1 PAU I AMOR PER A
TOTHOM VOS DESITJA..	 BONNADAL A Torry-rom   

¡Isemanari AjORICA

Passeig Ferrocarril, 1
Tel  55 0428 - MANACOR

JOYAS Y PERLAS

_
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BONES FESTES I

PROSPER ANY 1987

FELIP
VOS DESITJAM UNES

BON ES FESTES
¡JE NADAL I ANY NOU

L

Juan Lliteras 44 - rik 55 07 32 - 55 00 93 - Manacor

VOS DES FlY QUE TASSEU
LES FESTES

ENTAU I ALEGRIA

BAUZA HOSSH.10, S. A.

• n•n•••n WWI 10•nn•nn 	 n•• WINIMININN 	 nn 	 Women.= low Moor.. ale

In formacions
Llevant S.A.

TAU I PROSPERITAT

EgC4QUES21ES _TESTES

Passeig Ferrocarril, 1
Tel. 55 03 28 - MANACOR

CINE GOYA
JUEVES a partir de las 2,45 Sesión continua
VIERNES a partir de las 2,45 Sesión continua

EL GUERRERO

AMERICANO
4:1*

LEGEND
TOM CRUISE



Cotillón y uvas
***

* * *

Resopón chocolate y ensaimada
1,30 horas

Sorteos
***

Noche amenizada con discos
Cena a las 21 horas

Plazas limitadas
Precio persona: 5.500 ptas

Teléfono 57 09 31

Aperitivos
***

Canapés variados
Bullayesa de mariscos

Rollitos de ternera al jugo
(con espárragos y patata panadera)

* * *
Pifia Helada

Turrones y mazapanes
Cafés y copa

Vinos Faustino V 1/2 botella persona
Champan Freixenet 1/2 botella persona

Avda. Pinos, 50- Tel. 57 04 57- PORTO CRISTO

El Restaurante Ses Comes
felicita a sus clientes y

amigos, deseándoles unas
Felices Fiestas de

Navidad
y Próspero Ario Nuevo

4},

N CH
Servicio a la carta

BAR - RESTAURANTEV,1111No! --:--7-7„: SOL. -,-	 NAIXENT
it4)

,,	 ,,,,Ç,,,,ry	 ,	 Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4	Teléfono 57 09 31
,	 \

r•
SMUT I MOLTS DAM'S A TOTS

CENA DE NOCHEVIEJA

Reserva de mesas. Tet 57 04 57- Plazas limitadas
Día 25 Navidad, el Restaurante permanecerá cerrado

44.." •



S'acosten les festes, ja són
aquí. Nadal, arriba com cada any
carregat de sentiments d'amistat,
pau i tranquil.litat. Perquè l'entorn
acompanya nosaltres seguim sor-
tint al carrer. Comentant les imat-
ges que no ens agraden del nostre
poble. Vegeu sinó..

UNA NETEJA NECESSARI

Hem parlat amb diverses oca-
sions del nou ambulatori que s'es-
tà acabant ja, avui volem parlar
dels restes que hi ha als voltants
de l'ambulatori, si passejau per
allà, hi podreu veure els caramulls
d'escombreries acaramullades,
com reflexa la fotografia. Espe-
ram, pero, que aixó sia temporal, i
que una vegada acabades les
obres, també s'acabi la brutor.

REPARACIONS, CARRERS
ALÇATS

Aquesta imatge ja és tradicional,
els carrers, l'asfalt dels nostres ca-
rrers s'alça cada dos per tres, és a
dir, no hi ha dia que no es vegi
algun carrer alçat. Ja sabeu, repa-
racions i més reparacions. Sort,
que aquesta imatge ja no és exac-
tament així. Varen fer via tapar les
síquies.

Fotos: Pep Blau



Dissabte passat a la Torre dels Enegistes

Entrega de diplomes als alumnes de
l'Escola Pong Descoll

Joan Idnasi Vidal. Director Provincial de l'INEM Un moment de l'acte

(Redacció).-Dissabte 	 passat
sobre les onze trenta del mati s'en-
tregaren els diplomes als alumnes
de l'Esola Ponç Descoll que han
acabat el primer curs.

A l'acte hi assistiren les autori-
tats locals, encara que el Batle se
n'anà abans que començàs l'acte
en si, perquè hi havia també dis-
sabte la celebracio de la festa de la
Policia Municipal.

La torre dels Enegistes va ser el
marc de l'entrega d'aquests diplo-
mes, i els assistents varen poder
veure el treball realitzat per
aquests joves, un treball, que cal
dir-ho, és d'una gran qualitat, i que
ha transformat per complet la part
restaurada de la Torre, tornant- als

El responsable de l'INEM entrega un diploma  

REBAJAS

A PARTIR DEL SABADO 27  

SAL/UT I MOLTS D 'ANTS ATOTS
Boutique

Avinguda des Torrent, 21 1 o. - Manacor - Tel. 55 53 68  



seus origens.
Presidiren l'acte En Sebastià

Riera, President de la Comissió de
Cultura i responsable municipal
d'aquesta escola, per part de li-
NEM, hi era present el Director
Provincial d'aquest organisme, el
senyor Juan Ignacio Vidal. Amb-
dós acompanyats pels arquitectes
i directors de l'escola, Na Neus
García i En Guillem Oliver, i per qui
és un poc l'ànima d'aquesta esco-
la, el professional manacorí Bernat
Pere116 Nebot, En Bernat Patró.

L'acte d'entrega de diplomes va
ser emotiu, ja que als joves estu-
diants-treballadors de l'escola, els
acompanyaven els seus familirs,
qui es mostraven orgullosos de la
tasca realitzada per aquests.

FOTOGRAFIES I DIAPOSITIVES Sebastià Riera entrega un diploma a un dels alumnes

El treball realitzat per aquests
joves, estava exposat en forma de
fotografies, que mostraven el pro-
cés ralitzat, també es projectaren
unes diapositives que explicaven
l'evolució de l'obra.

En tot moment els arquitectes
responsables de l'obra, i En Bernat
Patró, varen atendre al púbiic, i ex-
plicaven el treball desenvolupat.

Treball, que ens cal recordar-ho
una vegada més, està fent possi-
ble la restauració d'aquesta joia ar-
quitectònica que és la Torre dels
Enegistes, i que a més, i aix(5 sí
que és molt important, està for-
mant bons professionals, que a
més d'aprendre a restaurar, apre-
nen a estimar l'ofici. Prest ocmen-
çarA un altre curs a l'Escola Ponç

Descoll, i en aquesta ocasió entre
els alumnes hi haurá una al.lota.
Ara és l'hora d'annimar-vos, si
teniu de setze a vint anys, pensau-
ho, a l'Escola Ponç Descoll, s'a-
prèn íntegrament un ofici, i a més
es restaurarà la Torre dels Enegis-
tes.

Fotos: Pep Blau



El cuerpo de de ambulancias realizando una demostración.

Cursillo conductores ambulada
El pasado viernes tuvo lugar en

el local habilitado para Centro de
ambulancias dependientes de
Centro Medico, Ambulancias Insu-
lares, un acto de clausura del pri-
mer cursillo para conductores de
ambulancia que se celebra en Ma-
nacor.

En este acto que estuvo presidi-
do por el Dr. Jose María Garcia
Ruiíz, asistieron representaciones
de los cuerpos policiales, toda la
plantilla de conductores asignados
a Manacor comandados por Anto-
nio Lliteras, delegado local y el jefe
de personal de la empresa Mateo
Coll.

El acto consistió en unas de-
mostraciones de las últimas técni-
cas en la evacuación de heridos y
enfermos graves. Nuevos siste-
mas para casos graves de enfer-
medades que necesitan un espe-
cial cuidado.

El doctor García Ruiz versó
sobre la problemática que ha su-
puesto la aceptación del total ser-
vicio de ambulancia y que hoy está
totalmente superado hasta el
punto de contar esta empresa con
avión-ambulancia que semanal-
mente desempeña cometidos es-
peciales interislas y ciertos trasla-
dos a especialides médicas únicas
que sólo se dan en Barcelona o en
Madrid.

Los nuevos conductores han su-
perado un cursillo técnico que ha
durado aproximadamente un mes
con clases teóricas que han sido
impartidas por pesonal muy capa-
citado como lo demuestra el alto
saber en las demostraciones que
ofrecieron a los asistentes.

Finalmente se ofreció un refrige-
rio a los asistentes.

Fotos: Pep Blau

MARCOS 'Y  MOLDURAS   

C. ARTIGUES
Esperanza, 28	 Teléfono 5518 41

MANACOR                      

INtslalawas	 Ova:21os	 Winos	 1Plaincles 
INcorscos IlltSti 'ID	 Eltesistialaprien



Calle Juan Lliteras, 52

Tel. 55 48 05	 MANACOR
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CARNICERIA

VOS DESITJAM UNES BONES FESTES
DE NADAL 1 ANY NOU

C/ Puerto, 88- Teléfono 57 01 18
PORTO CRISTO

VENTA 
DE CUBITOS

Fiestas de la Policía Municipal
Una buena merienda de compañerismo.

El sábado día 20 tuvo lugar la
fiesta de la Policía Municipal de
Manacor. Hubo una misa en el
Convento a la que asistieron re-
presentaciones locales y comar-
cales de los distintos cuerpos poli-
ciales, asimismo estaban presen-
tes las autoridades judiciales y mi-
litares de esta localidad. Presidió
el acto religioso el Alcalde Gabriel
Homar y el Oficial Jefe de la Policía
Municipal Miguel Jara. Hubo asis-
tencia de jubilados y familiares.

En el corredor superior del
Claustro se sirvió un fino español
bien reforzado con aperitivo ca-
liente.

Por la noche en el Jordi d'es
Recó hubo fiesta familiar para los
componentes de la Policía Munici-
pal, esposas y jubilados y sus fa-
miliares así como algunos conce-
jales y cargos administrativos del
Ayuntamiento. La cena fue un
éxito y al final de la misma el Alcal-
de Gabriel Homar les dirigió unas
muy breves palabras para felicitar-
les en las venideras fiestas.

Fotos : Pep Blau La policia Municipal celebró su fiesta.

AUTOSERVICIO MARISOL



*Recordamos 
que el concurso tendra una

duración de 10 semanas, al final de la 
a Grecia

s cuales se

sortearán en una 
gran fiesta, un via 

otros pre-
je

para dos 
personas, juntamente 

con

mios que en 
las proximas 

semanas daremos 
a

conocer.*Aprovechamos para agradecer nuevamen-

te a 
los participantes 

la 
gran cantida 

que muchas
d de cartas

que nos 
han envIado y recordamosse a las bases

no 
podrán participar por 

no ajustar

o por no 
poder desclfrarse 

clarament	
dverte. 

Ai-

mos que

sorteo.	 debe

estas cartas 
no serán incluidas 

en el

*Los 
participantes rán enviar 

la solu -

ción 
correcta, 

escrita de forma clara y \a dtrec-

ción del concursante.

*Las
respuestas

 deberan 
mandarse por

correo a 
Viajes Manacor 

S. A. (Avda. de
s To-

rrent, 1) o 
bien Ilevarlas personalmente.

*Juntamente 
con 

la solución correcta debe-

rá mandar el recorte del 
anagrama 

de "Julia

.
*Cada se	

sortearnos entre 
las cartas

recibidas un 
libro, donado	

Llibreria 
C

Bearn
Tours" mana por 

,

que 
el ganador 

podrá pasar a recoger en / Ale-

xandre Rosseiló , 7 B

*
ANADOR DE ESTA SENIANA ES:

EL G
Catalina 

f ullana Binimeiis

Cl 
Stmó Tort, 10-A

Manacor

*La 

rrrecta de la semana ante

esPuesta co

-

ror
 es: LONDRES.

BUSC A DEL PRS

Acierte

i_PUIEN ES EL

PERSOSAJE 
DE

LA FOTO?

pistas

*V-ka dirnitido recientemente 

de su 
cargo.

*Es  Gallego.
e a un 

partido de derechas

*Pertenec	

.

viajes manar-ff-4.
C,olabora Llibreria 

B

r	

le ar

ecorte por esta línea y mande su respuesta



Mutua Nacional
del Automóvil

En estas fiestas, un sólo deseo:
	  istad y Prosperi

Agentes colegiados:
Pascual Galmésy Galmés Pascual

Plaza Ramón Llull, 4 - MANACOR

az v`‹



A los Dragones

Sopar de companyerisme organitzat per
CODEMA

Els representants (le CODEMA i "El Cidaco"
s'intercanvien plaques

Els homenatjats al sopar de CODEMA

s

Na Francisca Lliteras reb el seu televisor

Dissabte passat es reunfen a
Los Dragones, unes cent cinquan-
ta persones, en un sopar de com-
panyerisme organitzat per CODE-
MA.

S'aprofita aquest sopar per
inaugurar la terrassa coberta del
local, que servi de Hoc a on fer l'a-
peritiu.

Abans de sopar el Delegat de
l'empresa ade conserves «El Ci-
daco» feu entrega d'una placa al
representant de CODEMA i el CO-
DEMA feu el mateix amb el repre-
sentant d'aquesta marca.

S'entregaren diplomes a alguns
dels fundadors de dita empresa, a
Guillem Fullana SUreda, Josep
Matas Juan, Pep Carrió Ca'den-
tey, Antoni Cortes Pomar, i a títol
pòstum a Cayetano Navarro, de
Sa Volta, placa que va rebre el seu
fill Ricardo.

El sopar va ser d'allò més bo,
amb el bon servei de Los Drago-
nes, amenitzat per dos «lila d'Or,
seguit d'una vetlada entretenguda,
amb música d'orgue interpretada
per Na Roseta.
Fo/os:Pep Blau



AL ESTE SERA SU PISO
EN S'ILLOT

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DE 3 Y4 DORMITORIOS
CON APARCAMIENTO  

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTOSARTA 5,.L -111 DEL HMO

N CHEVIEJA
Menu

Langosta Bellavista
Chatobriand

(Maitre Hotel con guarnición)
Turrones Navideños

Biscuit glacé
Vinos de Rioja

Champaña Freixenet Carta Nevada
Agua Mineral	 Precio por persona: 4.200 ptas.,
Café y Licores
Las Doce Uvas
Bolsa Cotillón

Baile con discoteca

MOLTS D'ANYS I
BONES FESTES A TOTS

Segundas consumiciones
a precios habituales

TAMBIEN DISPONEMOS
DE LOCALES COMERCIALES

Calm' de la Mar, s/n. S'ILLOT

Información y venta: VIVIENDAS SOLILMAN, S.A.
C/ Pio XII, 18-A Manacor- Tel. 55 27 53



Pere Reus i Trevin, els vins mallorquins en-
davant

S. Carbonell

La marca TREVIN va néixer ja
fa un bon grapat d'anys, de la
unió de tres coneguts vinaters
mallorquins, En Bartomeu
Reus, En Pere Cristòfol Reus i la
casa Nadal Reus S.A., feren de
totd'una vi de taula, d'aquell que
tothom podia comprar, per anar
especialitzant-se posterior-
ment, i ja en temps d'En Pere
Reus, amb els vins novells, «co-
pihas», etc.

En Pere Reus, es avui per
avui, part important de TREVIN, i
amb ell parlàrem del recent pre-
sentat «Vi novell 1986». Un vi,
que s'ha de conèixer. I hies ara
que vénen les festes.

-Pere, per què no ens expliques
el procés d'el.laboració dels vos-
tres vins?

-Bé,	 el	 procés d'el.laboració
d'un vi, sigui dels nostres o qual-
sevpol altra, comença naturalment
al camp amb els treballs dels pa-
gesos que és molt important, per
això vull aprofitar aquesta pregun-
ta que em fas, per aconsellar a tots
els pagesos que per favor els tres
darrers mesos de la vermada
vagin alerta amb el sofre, que si és
possible utilitzin altres productes
que van igual de bé, i no fan tan de
mal. Per a fer un bon vi el raïm ha
d'ésser ben sa, sense cap malal-
tia, i amb una maduració adequa-
da, depèn de la classe de vi que
sigui.

Després, és millor dur el raïm
com més sencer millor a la bode-
ga, s'ha d'anar alerta amb la fer-
mentació. Pens que la millor forma
de transportar el raTrnm és en ca-
nastres, perquè així no es pitja i es
fermenta menys. Una vegada el
raïm arriba a la bodega, miram el
grau, la densitat de sucre d'aquest,
segons el sucre que tengui el raïm,
sabrem quan de graus tendra el vi,
hi ha una cosa curiosa, si és de
menys de deu graus, quan es fer-
menta baixa, i a partir de deu graus
augmenta, pareix que hauria d'és-
ser al contrari.

Posteriorment es prem i es se-
para la rapa, el procés continua se-
gons quin sigui el vi que es vol fer,
per exemple, els vins rosats, han
d'estar unes hores en contacte el



VOS DESITY UNES BONES FESTES
DE NADAL I AV' WOU

rinueblief
Vda. de Juan Parera

Exposición: Pl. S. Jaime, 10 y León XIII, 3

Tels. 55 01 06 - 55 07 06 - MANACOR  (Mallorca)

Bar Restaurante LOS OLIVOS
Playa Romántica - Tel. 57 03 48

NO CHEVIEJA

c?'	 5\'Menú
1 / 2 Langosta Bellavista
dos salsas

Lechona Mallorquina
-o-
Filete de Lenguado
a la rusa o al limón

ESPECIALIDADES DE LA CASA
DURANTE ESTAS FIESTAS

*Paellas
* Arroz «brut»
* Chateaubriand pimienta
* Entrecot al Cheff
* Pato a la naranja

* Cordero segoviano
*Lechona mallorquina (con guarnición)
* Parrilladas de marisco y pescado
* Emperador a la marinera
* Gambas y langostinos

El Bar Restaurante Los Olivos, comunica a sus clientes, amigos y público en general que esta abierto
todos los días.

POSTRES

Limón helado o
Naranja helada

• Ti tirones
Uvas de la suerte
Cotillón

e ..

VINOS

Viña Carosa
y
Copiña
Champaña Freixenet

Carta Nevada

PLAZAS LIMITADAS
PRECIO POR PERSONA: 3.000 ptas



Sici-Vegaunque és únic, millor,

-I un rosat?
Es difícil, n'hi ha molts, avui els

rosats mallorquins estan a l'altura
dels vins acionais, qualsevol...

-Un blanc?
-Un vi francès caríssim, que es

diu de Soterres, molt bo.
Deixam a En Pere Reus entre

botes de vi, aroma suggestiu i am-
bient de feina, les bodegues d'En
Reus, les TREVIN i els seus vins,
no ho oblideu ara que venen les
festes.

Fotos: Pep Blau

suc amb la pell,.per agafar color i
aroma, tot esta clar, segons la
classe de raïm. Es segueix el pro-
cés separant el suc de la pasta,
passant-la per un sedas, encara
que avui en dia, hi ha procedi-
ments més moderns, dels quals
nosaltres possiblement en ferem
us ben prest.

Una vegada separat el suc de la
pasta, aquest -el suc- es baixa de
temperatura d'uns vint-i-sis o tren-
ta graus, a uns deu graus. Et puc
dir, de totes formes, que de cara a
l'any que ve estam adequant un
procediment nou, el filtre del most.

Després de filtrar-lo s'elimina
molta de Ilevadura, perquè la fer-
mentació sigui forta, però a baixa
temperatura, i es posa en ferment,
de setze a devuit graus, fins a vint
graus, en el cas del rosat.

-Pere, què taque un vi sigui bo?
I En Pere somriu abans de con-

testar-nos, com si l'agafassim des-
previngut...

-Primerament, que el raïm no
tengui cap malaltia, que sigui collit
al moment oportú de maduració,
pels sucres i l'àcid, i que el procés
d'el.laboració sigui l'adequat.

Diuen que els vins mallorquins
són de cada dia millors, creus que
això és cert?

-a Mallorca hi va haver un temps
en que la producció de vi era esca-
sa i més bé dolenta, s'havia obli-
dat, els el.laboradors ens havíem
quedat tota volta estancats, fèiem
una producció molt tradicional, i la
varietat de vinya no era l'adequa-
da. Però, sí, fa uns anys els vins
mallorquins han millorat, i avui per
avui estam a un nivell europeu.

-Si anassim a sopar a un restau-
rant, i haguessis de demanar un vi
que no fos fet teu, quin demana-
ries, posem per exemple un vi
tinto...?

-Si que m'ho poses difícil, un
tinto, se'ns dubte triaria un tinto

MAIIRCCS Y CHICS	 slfS1
ES 	I .1 1 R	 1	 /fS
MARCOS TODOS LOS ESTILOS 17;0

CUADROS AL OLEO CLASICOS Y MODERNOS
(PINTURA PROPIA)

CUADROS AL OLEO CLÁSICOS Y MODERNOS (Pintura propia)
LAMINAS - PINTURAS - ACUARELAS - BASTIDORES - PINCELES - POSTERS - BARNICES

y todo lo relacionado con la pintura artística

	  Hasta el 20 de Enero desde un 10 o/o a 15 o/o descuento. 	

Avinguda d'es Torret, 5 - Tel. 55 35 71 - MANACOR (Mallorca)



piano:
instrurno

zaci6 professi
discoteques Ofl

video-pantalles

Arag6,45 - Tel. 24
Pl. Ebanista, 9- Tel. 55 2
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BON NADAL
Vos desitjam a tots

des de cada àrea de la nostra activitat

AREA ACCIÓ SOCIAL AREA CULTURA AREA ECONOMIA AREA COOPERACIÓ
0 Personal. 0 Cultura i Educació. 0 Foment de l 'indústria, O Ordenació (lei L.rritori

O Acció social. O Xarxa biblioteques. comerç i turisrne. i urbanisme.

O Hospital General. O Esports. 0 Agricultura. O Pla dobres 	cr cis.

O Hospital Psiquiàtric. O Escoles esportives. O Hisenda. O Xarxa

0 Llar de la Joventut. O Servei de Precncioi

0 Llar de la Infancia. Extinció d In,endis

O Llar dels Ancians. Salvamem !'

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Na Cati Ginard la interpreta a l'Esglèsia Gran

Un any més la sibiLla serà centre de les
matines Avui vespre, nit bona, seran

molts eles manacorins que aniran
a matines, i que sentiran cantar la
Sibil.la, hem parlat amb una
al.alota manacorina, que interpre-
ta aquest cant a l'Església Gran de
Manacor, es Na Catalina Ginard
Ad rover de setze anys.

Na Cati ens contava que va can-
tar la Sibil.la durant cinc anys se-
guits, que després, per espai de
dos anys va restar sense cantar-la,
i que enguany tornarà cantar a
l'Església Gran.

Quan Ii demanàrem perquè in-
terpreta la Sibil.la ens contestà,
que la interpreta "perquè »m'agra-
da cantar» i que canta »amb la Ca-
pella de Manacor, i de vegades
tota sola, a alguna boda».

I sobre aquest cant i les matines
ens deia Na Cati, que sense la
Sibil.la »el temps de la missa de
matines seria diferent sense
aquest cant».

Ja ho saben, a l'Església Gran,
Na Cati Ginard i interpretarà la
Sibil.la.

Fotos: Pep Blau



EL CORO
DEL

TEATRE PRINCIPAL
Presenta

LA ZARZUELA

"DONA FRANCISQUITN
Del 20 Diciembre 1986 al 6 Enero 1987

CARMEN GONZALEZ - MARIA JOSE MARTORELL -
MARI CARMEN PLAZA - MARIA URIZ - ROSALIA MESTRE -

JESUS CASTEJON - AMPARO MADRIGAL - RICARDO MUNIZ -
DANIEL MUÑOZ - MIGUEL PEREZ LLORENTE - JUAN ARBO -

CESAR GARCIA - ANTONIO RAMON

"	 r"TEATRE •
PRINCIPAL •	 71,ir
Dirección musical:
RAFAEL NADAL

• •

,nse/15,2aa,,

Dirección artística:
SERAFI GUISCAFRE



Dies de porcella, torró i betiems

també té molts de devots. El segueixen els
embotits i les carns per menjar fredes (fiam-
bres), com porcella, gallina i indiot farcits, amb
una gran demanda per aquestes dates.

L'ornamentació propia de Nadal i Reis
també es reflecteix en les comandes a les flo-
risteries. Són molts els qui compren flors, so-
bretot clavells, per donar una nota d'alegria;
també tenen exit l'avet, el grèvol i l'eucaliptus.
Però l'avantatge absolut se l'enduen les cone-
gudíssimes «plantes de Nadal aquestes
preciositats verdes amb fulles vermelles, que
resulta que als catàlegs figura amb l'entraves-
sat nom de “Poinseptpia».

Malgrat als carrers regni una certa fredor,
tant climatològica com humana, a les liars dels
manacorins se celebren aquestes festes amb
tot alb que duen d'entranyable i tradicional.

Redacció. Aquests dies, qui més qui manco,
para bona taula i endiumenja una mica la
casa.

Hi ha families que celebren d'una manera
més especial Nadal, d'altres cuiden especial-
ment la celebració de Cap d'Any. Sobretot els
dinars solen ésser de pinyol vermell: sarsuela
de peix, porcella rostida, indiot, marisc, apa-
reixen com a convidats especials.

Per saber si se segueixen les tradicions,
hem demanat a un parell d'establiments i hem
pogut comprovar que si. Quant al menú, la
porcella segueix essent la reina. “La gent en
tenir la porcella comanada ja ho té tot», ens
comentava la madona d'una carnisseria. Da-
rrera la indiscutible favorita ve l'indiot, que

PAW AMOR
estuc josep



VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
VIDRIOS DE SEGURIDAD

VIDRIOS PARA DECORACION
EXPOSICION PERMANENTE

VIDRIERAS ARTISTICAS
ESPEJOS

RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE LA
MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA

VIDRIOS MANACOR. S.A.

‘ g

BONES FESTES I PROSPER ANY 1987
c/. Clavaris,	 Carrer des Port, 28
Teléfs 55 04 49 - 55 33 18

	
Teléf. 56 49 61

07500 MANACOR
	

07580 CAPDEPERA

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

NOCHEBUENA - SERVICIO A LA CARTA
(Baile con música en vivo)

ESPECIAL FIN DE Ari0
Menú

* Aguacates con cangrejo ruso
O

* Rouladas de Jamón Serrano Surprise
* Supremas de Mero
1 H. Princesa Sofía)

O
* Solomillo a la Grenoblesa
* Solomillo Corsario

O
* Villagodio de Buey

Vinos
Rosado y Tinto gran Feudo (1/2 bot. por persona)
Champaña: Cava Torre 116

(1/2 botella por persona)
Baile con música en vivo

Postre especial
Café y Licores
Cotillón
Uvas de la suerte

Precio por persona: 5.400 ptas.

Nuevo director y personal especializado



En Norat i un dels quadres exposats.

11111111MM POQUESPARAULESI1111111111111111111111111111111111111

"SOM" DISC DE CALABRUIX

Calabruix, duet compost per
Tomeu Matamalas i Xesc Cor-
tès han enregistrat aquests dies
un disc, que es presentarà amb

el títol de "SOM", amb tret-

ze temes inédits en catalã, la
I letra i la música és feta d'ells,

menys dues Iletres, una del
poeta Blai Bonet i l'altra de
Miguel Mestre. El disc ha es-

tat enregistrat a un estudi de
Ciutat "Digital" i el distribuidor

és el segell "Blau". Aquest disc

no sortirà a la venda

fins per les festes de Pasqua.

Han col.laborat a la gravació

En Josep Alba, Xavier Oliver,
Salvador Massanet, Josep
Ros i Miguel Brunet. Sense

dubte n'haurem de seguir par-

lant. I segur que sera tot un
éxit!

Calabruix gravant el seu disc

INAUGURACIO EXPOSICIO
NORAT PUERTO

Dilluns passat En Norat Puer-
to inaugura la seva exposició,
de la que parlam amb ell a una

SOPAR PSOE AMB LA
PREMSA FORANA

Dissabte passat el PSOE
reuní a tota la prema forana en
un sopar celebrat a Sineu. Una
bona ocasió per entrar en con-
tacte amb les revistes de la part
forana de l'illa, i explicar alguns
projectes de futur.

entrevista a aquest mateix
número, una exposició que ens
mostra la darrera producció
pictòrica d'aquest artista mana-
con' que sense dubte sera un
èxit.

SOPAR CDI

I la CDI celebrà dimarts
passat un sopar a Ca'n Melis,
amb un bon convidat N'Andreu
Manresa professional de "Ra-
dio Nacional", un sopar d'a-
mistat i tertúlia. Ben entre-
tengut.



DA LA NOTA.

"POR SU PANDA YSADO LE DAMOS
LO MISMO QUE LE COSTO" F.F. )

PANDA MOVIDA 
ADMIRELO EN:

Monserrat Moyd C.B. 3°^1
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor



XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
GRAN FINAL

Muy vistosa, esta sesión del viernes 19: Radio Balear /Inca
transmitiendo en directo, Televisión en Baleares filmando
todo un reportaje, «Delfín», del otro lado, grabando un video.
Público multitudinario, que no cabía en la iglesia, y cuya aten-
ción y silencio son de agradecer: parecía que todos estába-
mos «haciendo peublo» para los oídos y los ojos de los que
escuchaban la Radio y de los que luego verán por Televisión,
Porto Cristo viviendo su concurso de Villancicos.

En el altar, magníficamente alumbrado, refulgían copas y
trofeos exquisitamente presentados. Por encima, como sur-
cando el aire, entre zambomba y caramillo gigantes, una es-
trella de flores nos recordaba el peregrinar de los Reyes
Magos. Una espléndida planta -trofeo donado al mejor solista
de 40 ., nivel por Floristería Mimosa- una placa de plata repre-
sentando la fachada de nuestra Iglesia -trofeo donado por «
Casa Delfín» al mejor grupo- la «Medalla de Oro» de la parro-
quia para el mejor solista, los numerosos collares de «Perlas
Orquídea» que adornarán a muchas ganadoras, los Trofeos
de «Ulises», «Optica Tugores», «Fotos Sureda», «Joyería
Manacor» y «Joyería Fermin». Y los trofeos de «Perlas y
Cuevas» para los autores de las mejores letras, complemen-
taban este impresionante escaparate de la recompensa de-
trás del cual se esconden 400.000 pesetas a distribuir en me-
tálico a los galardonados. De tal suerte que, entre banderi-
nes, cestas sortedas, sospiros, «cassettes», premios a la par-
ticipación, compensaciones para desplazamiento, trofeos y
premios en metálico, habremos rebasado en unas diez mil
pesetas las 750.000 previstas. Las subvenciones y ayudas
recibidas se habrán gastado según las previsiones.

Volviendo a la velada central del Concurso, se trataba de
designar al merecedor de cada Premio, entre los que fueron
seleccionados en el curso de Eliminatorias. Para ello, el jura-
do se vió incrementado en dos miembros, que no fueron,
como previsto, Juan Company (Director de la Capell Universi-
taria) que por razones de enfermedad no se pudo desplazar
desde Palma, ni traer a Concha Oliver (Presidenta de Juven-
tudes Musicales), sino don Jaume Estelrich, Director de la
coral de Felanitx y Cecilia Moratille.

Las luces, la Radio, la T.V. impresionaron a varios concur-
santes que, en algunos casos no cantaron tan bien como en
las Eliminatorias. Ha sido, entre otros, el caso de Andrés La-
torre o Miguel Catalá, cuyas condiciones de voz y sentido mu-
sical auguraban .un mejor resultado, que alcanzarán, si duda,
en años venideros. Los mayores, -muy buenos por cierto-
tampoco «bordaron» sus actuaciones como lo habían hecho
tan primorosamente el Viernes anterior. Pero, así las cosas,
resultó una velada llena de interés, cuyos resultados son los
siguientes:

-Primer Nivel:Solistas. 1er. Premio: Encarna Valera. 2o.

Guillermo Mateos; 3o., Ana Lliteras y 40 . Ma. del Mar Rojas.
Grupo: Premio único: Grupo Vocal de Petra «El Trineu».
-Segundo nivel: Solistas. 1 er. Premio: Jesús Terrassa, 20 .

Marina Merino, 3o.Margarita Riera, 4o.lsabel Miralles.  5e.
Ma.Dolores Padilla, 6o. Apolonia Bauzá, 7o. a
Antonio Sans; 80 . María Morla. 9o. Margarita Mestre. 1o.
María Isabel López. 11e. Myriam Webber. 120 . Andrés Lato-
rre.

Grupos: 1er. premio: «Abrid las puertas, amigos». 20 .
«Nadal» 3e. «Goig de Nadal», 4o. «els angels de la Gloria».

-Tercer nivel: Solistas. 1er. Premio: Marta Pascual, 20 .
Neus Melis, 3o. Miguel Català, 4o. Isabel Gelabert.

-Cuarto nivel: Solistas. 1er. premio:«Nin d'amor»; 2o. .Dins
poc temps».

-Cuarto nivel: Solistas, 1 er. premio Miguel Angel Febrer.
20 . Catalina Sureda. 30 . Antoni Terrades.

Grups. 1er. Premio: Allà a Betlem». 2o. «Deu infant de la
cova», 30 . «Noltros cercam una estrella».

-Premios especiales. Premio local para solistas: Marina
Merino (2o., nivel).

Premio local para grupos: «Abrid las puertas, amigos» (20 .
nivel).

Medalla de Oro de la Parroquia de Porto Cristo: Miguel
Angel Febrer.

Trofeo «Fotos Delfín»(mejor grupo): «Nin d'amor» (3r
.nivel).

Trofeo «Perlas y Cuevas» mejor letra en mallorquín: Maria
Bel Sansó i Serra «Enguany com cada any».

Trofeo «Perlas y Cuevas» mejor letra en catellano: Pedro
Mohino: «Navidad es mucho más».

2e. Premio:
El próximo viernes -segunda fiesta de Navidad-: sesión so-

lemne de reparto de Premios. En un primer tiempo, cantarán,
ante las autoridades que honren el acto con su presencia, los
antiguos galardonados apuntados en «Categoría especial» y
un grupo amigo invitado: «Los 5 del Este» que cantarán la
Navidad con el estilo joven y dinámico que les caracteriza.
Después se entregarán los Premios y Trofeos a los galardo-
nados, empezando por los autores de música y letras que se
tocarán y leerán para que estas muestras de creatividad sean
valoradas y aplaudidas por el doble mérito del valor artístico y
del incremento cultural que representan. Las Autoridades
presentes irán entregando los premios y cada merecedor de
Primer Premio volverá a cantar su Villancico.

Una recepción en el «Tanit» reunirá después a las Autori-
dades, la Prensa, el Jurado, los artífices del éxito del cocurso
y los miembros del Patronato.

Juan Moratille
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-De la milllor manera possible.
No crec que quedi per Manacor;
aniré per Palma: a cines, al teatre,
etc.. Cercar una escapadeta, vaja.

-Que millorin moltes coses, en
general. I sobretot a Mallorca, més
oportunitats per a la cultura.

JOANA Ma. PASCUAL
Professora de gimnàstica

-Les pens pasar molt bé, amb
tranquil.litat i alegria. Amb els
meus amics i la meva família.. , i si
trob qualcú que no sigui res d'a-
questes dues coses, idõ també.

-Lo mateix que la resposta ante-
rior. No trobes que basta bé?

BARBARA RIERA
Botiga Capritx

-No m'he de moure de Manacor.
Jo me n'aniria a Andorra... però la
feina es la feina.

-Particularment, quant a la feina,
bones vendes; a la família, l'esta-
bilitat i la salut que tenim ara. I en
general, que les coses funcionin
millor a aquells que no tenen gaire
sort a la vida.

MARIA ESTEVE
de FORTEZA
Comercial teixits

-Amb els fills i els nets, tenint
sempre un record pels que falten i
els que sofreixen. També anirem a
Matines i tot allô que es tradicional
d'aquestes Festes.

-Bona salut, pau i felicitat per a
tothom. I per aquí me diuen que, si
pot ésser, guanyi el Barça.

GABRIEL HOMAR
Bat le de Manacor

-Si Déu vol estupendament,

amb alegria...
-Vull tantes coses... pràctica-

ment
	

tot

MARIA ANTONIA VADELL
Regidora per la CDI

-M'agradaria	 molt	 engronsar

l'al.lot, lo que faré no ho sé...
-Vull poder dormir a ple, que no

em doni males nits...
(Hem de recordar que Na Maria
Antônia esta a punt de tenir un fill).

L'AMO ANTONI «DURO»

-No havia pensat res. De totes
manres m'agradaria anar a qual-
que banda a cantar amb la Cape-
lla.

-M'agradaria	 que	 continuàs
aquesta activitat del Patronat de
Sant Antoni. I pau i prosperitat per
a tots.

JOAQUM FUSTER
Creador de les carotes dels
dimonis

-Anant a Matines, com cada
any, i a prendre xocolata amb el
meu nebot.

-Per 1987 jo desitjo un any més
de vida i salut.

MATEU GALMES
Rector

-Farem les Matines prestet i
després passaré la Nit en família.
Consider que s'ha de revaloritzar
el sentit que té la família.

-Per 1987 jo desitjaria un món
nou, amb coses molt concretes:
n'hi ha tantes que no funcionen...
Jo demanaria una renovació pro-
funda de la Iglésia, ja que no ento-
na amb el món actual; que s'iniciï
una apertura cap a aquest món.
Que els polítics mirin mes els inte-
ressos dels ciutadans i menys els
particulars. I que a Manacor hi hagi
mes unió, mes germanor; que vagi
alerta que la Fe no se li escapi.

GUILLEM ROMAN
Regidordel PSM

-Menjar molt de torró i engatar-
me sovint... Fora bromes, tenc as-
sumptes d'escola pendents i apro-
fitaré per fer un poc de feina i gau-
dir de la tranquil.litat, de la tran-
quil.litat laboral s'entén..

—Un cochecito eré».

Ja son aquí, si, les festes de Nadal s'acosk els Ilums omplen de claror els carrers, i es
respieren aires de pau, hem volgut sabe )m passaran les festes la gent del nostre

poble, i com que no hem pogut par amb tothom, aquí teniu una petita
mostra... N NADAL!

Com penses p ssar les festes?

Quê desitges pr rany que ve?ANTONIA RIERA
Professora de l'Institut





Dilluns a les 22 hores de la nit,
una part dels joves, i alguns no tan
joves, de Manacor començaren a
celebrar les festes de Nadal. El
col.lectiu de Radio Manacor es qui
s'encarrega de la organització de la
moguda. Aquest col.lectiu s'ha con-
vertit en un dels grups culturals de
més importancia de Manacor. No
només ofereixen un bon grapat
d'hores de programació radiofónica,
sinó que a més organtizen un alt
percentatge dels concerts que se
fan a Manacor -un exemple molt re-
cent n'és el concert Kortatu, que se
realitza fa unes tres setmanes.

«Manacor Sona» ha constituft una
interessant vetlada, en la que s'ha
acoseguit reunir en un mateix pro-
grama a quasi tota la gent jove de
Manacor que fa música, fins i tot hi
actua el desaparegut MAC, un grup
que d'haver continuat, hagués pogut
fer-se un Hoc en el rock espanyol.

Els altres grups de la vetlada
foren: Martí Saez, Guillem Sansó,
Els germans Pou, Toni Nicolau i Es-
teva Huguet, Arc en cel i Momentum
jazz Quarter.

PAULA ROSSELLO:
MANACOR- MILAN

La soprano manacorina, que cada
vegada que actua a Manacor, fa
rompre amb els aplaudiments el
famós dit «Nadie es profeta en su
tierra», no s'oblida del seu públic i
ens ofereix un nou concert, cada ve-
gada amb un repertori distint i amb
un major grau de dificultat.

El concert de dimarts a vespre va
tornar afirmar que el que més agra-
da a la majoria dels manacorins es
la música lírica, ja que es la única
manifestació cultural, juntament
amb la música moderna, que acon-
segueix omplir. Dimarts no va poder
entrar tothom que va voler al teatre,
ja que un dia abans les entrades es-
taven pràcticament esgotades.

En el pròxim número de Setmana-
ri vos oferirem una entrevisa amb na
Paula Rosselló i un comentari més
extens del recital, en la que l'acom-
panyaren magistralment el violinista
Bernat Pomar i el Mestre Nadal al
piano.

»DONDE ESTARA MI CARRO»

Sera com a segur que dia 28, l'en-
demà passat dels dos concerts que
Manolo Escobar oferirà a Manacor,
algú farà una inocentada amb l'ob-
jecte existencial del cantant anda-
lús: el famós «carro».

No es cap inocentada, el lector ha
pogut veure que no, que tot es poble
ha estat ple, durant aquests darrers
dies, de cartells de Manolo Escobar
y de María Lozano que racompan-
yara en l'actuació del dia de la sego-
na festa.

Supós que tots els carrosses del
poble i comarca estan enterats i que
gran part ja tenen l'entrada pe anar
a veure an aquest «Monstre de la
Cançó Espanyola».

Els èxits de Ràdio Manacor

Informacions Llevant, S.A.
	 /Setmanari

Passeig Ferrocarril, 1
MANACOR Tel. 55 03 28

	
El mes de Desembre és gratuït	

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO

Anual 4.000. Trimestral 1.000

D 	 Carrer o Plaça 	

Teldfon 	 POBLACIO

Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abonaré la subscripció

de manera trimestral/ anual ¡tatxeu el que no correspongui), segons les tarifes vigents, per rebut

bancari domiciliat.

Data 	
Signatura

CAIXA o BANC 	 Sucuisal de 	

Adreça i Població 	

Sr. Director,

Els agrairé que a partir d'avui atenguin a cárrec del meu Compte corrent o Llibreta d'estalvi

nürn  els rebuts que els presentara I nf ormacions Llevant S.A, per la subscripció a

la revista SETMANARI

Data 	

Atentament

Signatura
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Les desea Felices Fiestas y Próspero 1987
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NOCHEVIEJA
FORO DE MALLORCA: En los Salones del Castillo
Cena Fin de Año — Bolsa de cotillón — Baile con Orquesta — Entrada

en Bruixes y Gran Show de Grandes Variedades.
Precio 	  4.800 pts.

RESTAURANTE ESPESTACULO FOGUERO
Crema de champiñones — Filetes de trucha ahumada con salpicón
3 delicias — Tournedd "Es Fogueró" — Souflé Alaska — Vinos blanco y
Tinto — Agua mineral —Champagne Castellblanch Extra Cristal —

Bolsa cotillón y Uvas de la Suerte y Turrones.
Precio 	  9.000 pts.

Y como siempre el Gran Show Internacional

SON AMAR
Cena Especial Nochevieja — Cotillón — Gran Espectáculo con Atrac-

ciones.
Precio 	  3.750 pts.
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El reflexe de Norat Puerto

.REFLEXES» es el títol de l'ex-
posició que Norat Puerto inaugurà
aquest dilluns passat, i que estarà
oberta durant totes les festes de
Nadal. L'exposició esté composta
per trenta acrílics i uns quants di-
buixos a ploma.

Norat Puerto es un jove de 38
anys, està casat i te un fill. Viu a
Cala Anguila des de fa un parell
d'anys. Es una persona inquieta a
Ia que l'atreu fortíssimament qual-
sevol tipus d'art. Feia molt de
temps que el pintor no exposava a
Manacor, per això aquesta es sa
nostra primera pregunta.

-¿Quin temps feia que no expo-
saves a Manacor?

-A Manacor no hi exposava des
de l'any 83, però no es que hagui
estat aturat, m'he presentat a cer-
tamens, entre d'altres l'any passat
a .La Caixa». He participat a dues
col.lectives de Palma i a una de
Barcelona...

Veig que has camviat de técni-
ca. Quin temps fa que utilitzes acrí-
liques j quins aventatges te dona
respecte a l'oli?

Fa un any i mig que pint amb
acríl.lics. Abans ja l'emprava, però
mesclat amb pintura plàstica per a
fer cartells. Des de que'l vaig pro-
var m'he quedat amb ell, es una
tècnica més bona de treballar que

aixuga tot d'una i si un dia
estés amb vena te permet acabar
el quadre d'una sola tirada.

-¿Pintes els quadres d'una tira-
da?

-Be, jo tenc un procés, me moti-
va un paisatqe i faiq un esbós, des-

prés ho deix reposar fins que veig
clars tots els details i l'acab.
Aquest procés pot durar d'un dia a
un parell d'anys. Tenc quadres co-
mençats de fa dos o tres anys.

-¿Treballes al natural?
-Jo treball damunt diapositives o

fotografia en color a l'estudi on pre-
par el quadre, després l'acab al na-
tural al Hoc on he fet la fotografia.

-Veig que la majoria de paisat-
ges són de Manacor i Es Port.

-M'agrada pintar lo que més
conec.

-Quan te va venir la idea de
posar-te a pintar?

-Jo d'al.lot ja passava més gust
de dibuixar que d'anar a jugar per
defora. Vaig començar a anar a
classes amb el meu tio Guillem
Puerto. Després vaig començar a
dibuixar al natural amb En Llorenç
Ginard i En Miguel Brunet, després
vaig prendre classes amb En Mi-
guel Mataix durant dos anys.

La primera feina que vaig fer
-vaig abandonar els estudis molt
jove- va ser la de treballar els gra-
vats damunt vidre amb àcids, des-
prés vaig passar a fer feina a una
empresa de mobles on jo ajudava
a fer el disseny del que constru'ia a
l'empresa. Vaig opositar a «La
Caixa» i els capvespres buits me
varen permetre mós dedicació a la
pintura. Vaig anar un parell d'anys
a Arts i Oficis de Ciutat, vaig tenir
contactes amb pintors com Narcís
Galià i en Bernat Sanjuan, aquest
darrer vivia a Deià i el vaig conei-
xer a una exposició que va fer a La
Caixa de Palma. Així amb consells
d'uns i d'altres i amb molta feina he
anat creant el meu propi món.

El paisatge, sobretot l'urbà, es la
temàtica principal de l'obra de
Norat que pren nota de tot el seu
entorn d'una manera clara i conci-
sa, fugint dels .ismes» amb pre-
tencions i presentant una pintura
senzilla i treballada, a l'abast de
tothom.

»Reflexes» Norat Puerto
Sala d'exposicions -La Caixa.

Del 22 de Desembre al 7 de gener



Alexandre Rosselló, 7 B - Tel 554402

BEARN

Va ser inaugurada dissabte passat

«Ceràmica a Manacor»
una mostra interessant

A la Torre de Ses Puntes va ser ció tenim la sort de poder admirar
inaugurada dissabte passat, a les	 una gran varietat d'objectes artís-
19,30 h. una interessant exposició, 	 tics creats per diferents autors.
organitzada pel Patronat d'Arts Aix() ens demostra que l'home
Pléstiques i la Comissió de cultura

	
després de descobrir l'habilitat de

de l'Ajuntament de Manacor.	 les seves mans, agafa la matéria
Una mostra de la més variada per iniciar un procés de canvi de

ceràmica, de la que En Tiá Riera formes..
diu: “L'art de la ceràmica és,	 L'exposició restará oberta fins dia
sense cap mena de dubte, un dels cinc de gener, admirau-la, és una
més antics de la história de la hu- 	 mostra ben interessant.
manitat (...). Amb aquesta exposi-	 Fotos:P	 Blau

PER NADAL I ELS REIS

ILIBRES



Pau Fornés exposa a Sa Banca March
Des del passat dia 19, els olis i di-

buixos de Pau Fornés estan expo-
sats a la sala de la Banca March. A
la inauguració que va ser a les 7 del
capvespre de divendres hi va acudir
una respectable quantitat de públic.

Pau Fornés és avui per avui, un
dels pintors bons de Mallorca i la
seva pintura és reconeguda per tota
la península i a tota Europa. Es un
pintor cotitzat; a Manacor ha penjat
un oli que marca un milió i mig de
pessetes i en el primer cap de set-
mana ja havia venut vuit quadres.

La mostra, composada per olis i
dibuixos, demostra que Fornés està
en el seu millor moment. Una cosa a
agrair, és que si l'espectador ha vist
un Fornés 75 i li ha agradat, pot anar
a veure aquesta exposició Fornés
86, perquè el pintor és un home
sòlid i madur que no camvia la técni-
ca i l'estil cada temporada.

Els retrates de Fornés són retra-
tes senzills i treballats que agraden
als que entenen d'art i als que no ho
fan.

Visiti l'exposició, és una de les
més agradables que se faran en-
guany, i avui que l'art ha oblidat en
bona part, la seva funció d'entreteni-
tr i agradar, la frescura plau a l'espe-
rança.

Riera Ferrari ha exposat amb kit a Madrid

Mentre es prepara per participar a ARCO
presentarà un altra mostra a Manacor

Si hi ha algú amb capacitat per a
sorprendre, aquest és en Riera Fe-
rrari. Acaba de cloure una exposi-
ció a Manacor quan ja se n'anun-
cia una altra. S'ha de dir, però, que
Ia iniciativa no ha estat del pintor,
sinó de l'Agrupació Cultural s'Agrí-
cola que té per costum destacar un
personatge cada any i després de
Na Magdalena Mascaró i En Mi-
guel Brunet, ara ha tocat el torn a
en Riera Ferrari.

Dir que amb dos mesos poca
novetat ens pot oferir el pintor seria
anar errats. Perquè En Joan treba-
lla ferm i, de fet, tenia ja una obra
preparada per. exposar a Madrid:
la sèrie de pintures que presenta
sota el títol «Velis vaixells»?,
obra plàstica que aquests dies ha
triomfat a Madrid. I aquí rau la notí-
cia, perquè potser molts electors ja
sabien que En Ferrari exposaria a

Manacor, però no sabien que
havia mostrat la seva obra a Ma-
drid.

Així ha estat. A la Capital d' Es-
panya i concretament a la presti-
giosa Galeria Angel Romero en
Ferrari hi ha penjat els seus Vells
Vaixells i ha tengut una calurosa
acollida per part de públic i crítica.
No cal dir que ens alegram quan
un manacorí triomfa a fora de casa
i molt més si aquest èxit es tra-
dueix en una presència a la famo-
sa mostra d'Art Contemporani
Arco.

El resultat de l'exposició a Ma-
drid d'En Riera Ferrari ha estat la
decisió dels responsables de la
Galeria Angel Romero de pre-
sentar en Ferrari a Arco i això no
seria sorprenent si no fora que
nostre paisà ja estava
sel.leccionat per a dur la seva obra
a aquesta Mostra per Mitjà de la
Galeria Oliver Maneu de Ciutat

que, dit sigui de pas, just hi aporta-
rà obres de Miró, Juli Ramis,
Rafa Forteza (com nou valor) I i
Riera Ferrari.

Si aquestes bones noves es
confirmen En Joan Riera Ferrari
seré el primer artista que tendré
DOS STANTS a ARCO, la fira d'art
més famosa que es fa a Espanya.



Pere Orpí, a Cara i Creu amb la paraula
Ens rep a la petita cambra que té per casa a la parròquia de Son Macià, és un home madur
amb la joventut als ulls -amb més crits que besades a la boca», i esperança en el futur,
un home amb «el sexe endomassat de teranyines» i un somriure trist. Es En Pere Orpí, ex-
cursionista, «rodamón», poeta i capellà... Un home que es juga la vida a cara i creu».

Text: Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

La cambra és petita, un habi-
tacle reduït a on En Pere Orpi
prepara les seves homilies, les
excursions i a on fa versos. Un
Hoc a on es reuneix amb els
seus joves companys del «roda-
mans., a on escolta a l'amic. El
seu cau, el seu refugi. Un Iloc
agradable, malgrat la manca de
comoditats i la seriositat de la
decoració.

En Pere Orpí és notícia
aquests dies, ho és per la pre-
sentació del seu darrer llibre a la
collecció -el Turó», -A cara i
creu»... I per altres coses de les
que parlam amb ell, per6 de les
que ell no vol ni tan sols opinar...
-sort que els joves són el futur, i
són ben diferents...»

-No em fareu dimitir de les pa-
mules:
encara que estantisses,
puc dir que encara hi crec, si
no són mortes»

«Sem un home de la
terra, un home que esti-
ma la terra...»

-Vostè estudià a La Sapiència
amb persones tan conegudes com
En Jaume Santandreu, què va sig-
nificar per vostè estudiar allé,
quins records té d'aquella època?

-Vaig estudiar vuit anys a La Sa-
bncia, i puc dir, que varen ser uns

anys molt agradables. Allé vaig co-
nèixer a En Jaume Santandreu i
En Joan Pla, i altra gent que han
resultat bons amics. Amb En
Jaume sempre vérem conegeniar
molt, ens fèiem bromes, ens ho
passàvem molt bé, escrivíem poe-
mes desbarats, vérem aprendre a
estimar la nostra Ilengua, la nostra
cultura. A La Sapiència vérem
rebre una formació integral, no
només intel.lectual, vivíem en una
espècie de democrécia, tan poc
corrent en aquells anys.

-Ha fet set anys que viu a Son
Macià, qué va significar per vostè
venir a viure a aquest poble des-
prés d'haver estat a Paguera?

-Vaig estar a Paguera durant
dotze anys, Paguera és un Hoc tu-
rístic, amb una problemàtica dis-
tinta i una parróquia totalment dite-
renta a a de Son Macià, a Paguera
hi vaig arribar després d'acabar els
estudis, va ser la meva primera pa-
rròquia, una parròquia nova, per
sort. La meva tasca allé, crec que
va ser positiva, almenys ho va ser
per a mi. A Son Macià m'hi trob
tenc un carácter que allà a on som
m'hi trob bé. Son Macià ha signifi-
cat per a mi un retrobament amb la
terra, amb Mallorca. Jo som un
home de la terra, si algun dia em
perd que no em cerquin a Ciutat...
a Son Macià he trobat un grup d'a-
mics, una gent jove amb ganes de
canviar, que estimen la terra, la
nostra Ilengua, hem creat els «Ro-
damons», feim excursions... Algú
potser diré que he perdut en bens

materials, però a mi m'és igual, no
m'importen els beneficis econò-
mics, per a mi l'amistat d'aquests
joves que són el futur, és millor que
una parròquia més bona, econò-
micament parlant.

Podem refermar les paraules
de Mossèn Pere Orpí, d' En Pere
Orpí, com a ell li agrada que l'a-
nomenin. Sense dubte és un
home a qui no interessen els
bens materials, la seva petita vi-
venda ens ho demostra, creu
més 136 amb la força de la joven-
tut, i els sentiments...

-Després d'aquests anys es
sent com un macianer més, ho
sabem, com viu les relacions entre
Son Macià i Manacor?

-Consider que en algunes coses
pareix que ens tenen marginats,
ara bé, crec que Son Macià no ha
estat massa exigent. Pareix, vist
des de Son Macià, que Manacor

Otist des de Son Macia,
pareix que Manacor ens
considera poca cosam»

ens considera poca cosa. Un
exemple del que et dic són les fes-
tes, a Son Macià hi participa molta
de gent a les festes, tot el poble,
per-6 per organitzar-les sempre hi
ha pocs dobles. Els pressupostos
són diferents, basta comparar el
que es gasta per Sa Rua a Mana-
cor, o a les festes d'estiu al nostre
poble.

I seguim parlant de Son
Macià, del caràcter dels macia-
ners, de la forma d'ésser d'a-
quest poble, per parlar després
de poesia, de literatura... del da-
rrer llibre «A cara i creu....

-Fa anys que escriu, com va nbi-
xer la seva afició a escriure?

-Escric des que tenia dotze o
tretze anys, a l'escola primària,
tenia un professor que feia gloses i
ens ensenyava a fer-ne, ell em
proporcioné un Ilibre d'En Costa i
Llobera i m'animà a escriure...



Pensa que eren uns temps en que
un Ilibre era un Ilibre... Als quinze o
setze anys feia versos ja més se-
riosament, i em vaig presentar a
algun concurs, als vint ants m'ho
vaig començar a plantejar més se-
riosament, fins i tot, feia de corres-
ponsal del «Diario de Mallorca »
allà, a Capdepera. He de reconèi-
xer que l'estudià a la Sapiència em
feu decidir a esciure més seriosa-
ment.

-L'any 1967 va ser guardonat
amb el «Ciutat de Palma», de poe-
sia què va significar per vostè

aquest guardó?
-Si el vaig guanyar l'any 67, però

abans ja m'hi havia presentat en
dues ocasions. Per a mi va ser im-
portant guanyar-lo, ja era capellà i
estava a Paguera.

L'anterior producció poética
d'En Pere 00 la formen els !fi-
bres «Encara que no em donin la
paraula» publicat l'any 1975 a la
col.lecció «La Balanguera», i
«Entorn de la paraula», un !fibre
amb il.lustracions de Maria Do-
lors Corbella, amb cançons, al-
gunes de les quals han estat
musicades pels Valldemossa»...

Pere, com definiria el seu Ilibre
«A cara i creu» que recentment ha
estat publicat per la col.lecció «El
Turó«?

-Per a mi és el meu Ilibre més Hi-
bre, és sobretot un Ilibre de vivèn-

€Q8anb els Rodarnons he
redescobert la meya
prebpia adolescência»

cies, un Ilibre ple de sinceritat, crec
que la poesia ha de ser sincera,
sinó, per a mi, ja no és poesia.
Crec que «A acara i creu» em pre-
sent nuu interiorment davant  eis •
lectors.

-El pròleg del Ilibre és d'En Ber-
nat Nadal, per què el trià a ell com
autor d'aquest?.

-Pensava que ja que la
col.lecció és manacorina el pròleg
hauria d'ésser d'un manacorí. A
En Bernat Nadal el coneixia des de
feia temps, encara que no molt,
però és una d'aquestes persones
amb la que es conecta ràpida-
ment, havia Ilegit un escrit seu
sobre un dels meus Ilibres que
m'agradà molt, i a l'hora de pensar
en algú pel meu pròleg vaig pensar
amb ell.

-Per què el títol «A cara i creu»?
-El títol sempre és el que em

costa més escriure. Consider que
un títol ha de ser definitori, ha de
sintetitzar el poema, sempre l'es-
cric al final, i després de pensar-
m'ho molt. Vaig pensar que «A
cara i creu» definia el que jo volia
dir amb els meus poemes, anar a
cara i creu, no a cara o creu, da-
vant la vida. Jugar-ho tot a cara i
creu, amb sinceritat.

e4k. cara creu» és
bretot un i Ubre de vivèn-
cies...

«Esco la Municipal de
Mallorqui: crec que més
important que el nom és
la feina que sgestà fen

-Quina és la seva opinió de les
col.leccions manacorines «Tià de
Sa Real» i «El Turó«?

-Crec que ambdues col.leccions
són una gran aportació. La «Tià de
Sa Real» es una collecció amb
una temàtica i una sèrie d'autors
de categoria, enriquidora. Conjuga
la publicació d'autors ja clàssics
amb autors actuals que han trobat
una porta oberta, un camp al seu



carreres de cavalls al trot
enganxat

DIMARTS 6 DE GENER - DIADA DELS REIS
Distancia de la reunió: 2.300 mts. Trofeo al guanyador de cada carrera
Carreres especials per a poltres de la generado L
Tancament d' inscripcions: Dilluns 29 de desembre a les 15,00 hores

abast, que recupera bons autors,
com el mateix Tié de Sa Real, i es-
timula a altres. De la col.lecció
Turó- basta dir que té publicats
vint-i-tres títols, i aixó ès dir molt.

Deixam, de moment, un poc
de banda la poesia i parlam de la
seva tasca com a professor de
l'Escola Municipal de Mallorquí i
del II Congres Internacional de
la Llengua Catalana...

-Com començà la seva tasca
com a professor de l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí?

-Primer m'integraren al Patronat
de l'Escola, del qual encara form
part, després l'estiu 79 vaig  conèi-
xer al Director, En Biel Barceló i em
proposà l 'entrar a formar part del
professorat de l'Escola. En un prin-
cipi m'encarregava de la part cultu-
ral, dels audiovisuals, de les clas-
ses de cultura...
-No fa gaire es proposà el canvi de
nom de l'Escola, proposta que no
va ser acceptada, quina és la seva
opinió sobre el tema?

-Com a membre del Patronat, sé
que el nom científicament correcte
és el de llengua catalana, encara
que el nom actual no m'assembla
malament, va ser posat en uns mo-
ments difícils per la nostra I lengua
pel filóleg Francesc de B. Moll. Po-
líticament pareix que la cosa no
está madura del tot. Crec que més
important que el nom és la feina
que s'ha fet i que s'està fent a l'es-
cola. Nosaltres no ensenyam go-
nellisme.

-Personalment, com va viure el
II Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana?

-Vaig participar amb el que vaig
poder. Crec però, que el congrés
ha quedat un poc desplaçat, un
poc allunyat del poble, ha estat
massa elitista.

-Pere, i ja per acabar, una bona
part del seu fibre parla dels
-Rodamons-, per què no ens
parla un poc d'aquest grup d'ex-
cursionisme i amistat...

-Puc dir, que una de les etapes
més grates de la meva vida ha
estat la viscuda fins ara amb els
-Rodamons». Amb aquests nins,
era adolescent, he redescobert la
meva própia adolescència. M'han
ajudat a sentir-me jove. Sempre
hem format un cos i un grup d'a-
mistat. Hi va haver una época en
que m'assemblava impossible co-
nectar amb els joves, i ja ho veus..

Peró, per això només hi ha un se-
cret, estimar-los, conectar amb
ells des de la meva edat, si els esti-
mes, no hi ha barreres..

L'esperit dels -Rodamons- és
l'esperit de la natura, de la sinceri-
tat, aquests al.lots sempre m'han
ajudat molt. No és només un grup
d'ionisme, sinó un grup d'amistat,
de cultura, de crear esperit de
poble, són, el poble del futur...

«Avui puc dir-te amic
perquè m'ha vist tot nu i has dit a
l'alba
que tenc el cos colrat
i la mirada jove, perb trista
i els peus nafrats de violar mun-
tanyes».
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Creatividad, imaginación y destreza entre los escolares, en la
confección de juguetes.

BONES FESTES

I ANY NOU
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Sant Llorenç des Cardassar 

Exposición de juguetes en Sant Llorenç, Son
Carrióy Artà

Llorenç Febrer
Claro está que no nos referimos al

Llodrá del Ayuntamiento, sinó al
gran portero del Manacor. El pasado
domingo dió la nota en Menorca y la
prensa menorquina (sus corres-
ponsles) no paran en dedicar elo-
gios a Toni Llodrá, que en este pa-
sado partido dió la talla de gran por-
tero que es.

Llodrá y Seminario fueron las cla-
ves del éxito de un Manacor que dio
la cara y que no ganó el partido por
pura mala fortuna. La base del Ma-
nacor: un portero sobrio y seguro y,
también hay que decirlo, un Semina-
rio que aguantó bien el balón.

Llodrá es el mejor portero de Ba-
leares de su quinta y merecía la titu-
laridad. A Ramos habrá que conce-
derle que no ha dudao ni un momen-
to en dársela, como tampoco ha du-
dado en alinear a Seminario, lo que
tiene su mérito, aunque las circuns-
tancias favorecieran a estas alinea-
ciones.

Lo que nos duele es que el Cole-
gio de Entrenadores se porte de una
manera tan poco elegante con
Ramos, negándole el permiso para
entrenar. A este paso habrá que DI-
SOLVER los colegios de entrenado-
res visto que no cumplen ninguna
función auténticamente social: sólo
defienden sus intereses y lo que ne-
cesita el futbol español no son títu-
los de entrenador, sino buenos en-
trenadores... aunque sea sin título.

PAPELERIA LA SALLE
REVISTAS

PERIODICOS
OBJETOS DE REGALO

OBJETOS COLEGIO
FOTOGRAFIA AFICIONADO
REPORTAJES FOTO VIDEO

C/. La Salle, 3- Manacor - Tel. 55 10 53
•
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Porto Cristo

Punto y aparte.
¡Cuánto desengaño rezuma

cada línea del «Punt final» de Ber-
nat Amer que salió la semana pa-
sada en estas mismas páginas!

Sí, Bernat, puedes confiar en
que el número 29 del «Porto-
Cristo» estará en la calle el próxi-
mo día 2 de Enero. Cuando me
diste los «trastos» de la Revista,
en vísperas de marcharte de vaca-
ciones, y con una editorial de dimi-
sión, me quedé atónito, te acusé
de traidor al pueblo nuestro, de de-
rrotista, de egoista comodón, y de
no sé qué más. Luego recapacité y
pensé que alguna razón tenías
pero que, por otra parte, la carpeta
que me entregabas, no podía ar-
chivarla sin más, o tirarla a la pape-
lera, que sería lo mismo.

No tengo derecho a acallar defi-\
nitivamente el único órgano de ex-
presión de que dispone Porto-
Cristo para dar a conocer sus aspi-
raciones, reclamar lo que cree ser
sus derechos, descubrir y afirmar
su propia identidad.

Era necesario actuar rápida-
mente para que, antes de Reyes,
«Porto-Cristo» pueda desear
«BONES FESTES» a sus suscrip-
tores, lectores y simpatizantes.

Está claro que mis circunstan-
cias personales -extranjería, idio-
ma, largas temporadas de ausen-
cia- no me permiten recoger la he-
rencia que me entregó Bernat.
Habrá que solicitar colaboración
múltiple, procurar que la Revista
refleje todos los aspectos de la
vida del pueblo, sin excluir a nadie
(cosa que no hemos hecho nunca)
ni dejando que nadie se excluya (lo
que resulta más difícil, pero que se
ha de conseguir), entrevistando
cada mes -como se ha intentado
hacer- un personaje que «hace
pueblo», buscando en nuestro pa-
sado las circunstancias históricas
que hicieron que Porto-Cristo es
como es. (Los pueblos, como las
naciones, necesitan conocer su
historia para tener identidad).

Por ello, pese a todos los incon-
venientes, en • plena actividad del
«Concurso de Villancicos» y pre-
paración de próximos conciertos,
sabiendo que me esperan críticas
por no consultar a casi nadie -pero
sé que la consulta implica convo-

catoria, discusiones más o menos
bizantinas y terminar por «no
hacer» porque no se puede
«hacer» a gusto de todos- pese a
todo ello, decidí sacar este número
29 gracias a la ayuda de Antonia
Mascaró y, sobre todo a la de “In-
formacions Llevant» que acepta
fabricar el «producto» con lo que
hay. En este -número-bisagra»
entre los tres años largos a los que
Bernat acaba de poner un «punt
final» y los muchos años venide-
ros, pido con toda la insistencia de
un S.O.S. la colaboración de mis
convecinos. Estamos en uno de
estos momentos en que hay que
sentirse portocristeño: no para cri-
ticar ni para alentar el esfuerzo de
los demás, sino para actuar con
voluntad propia y adhesión con-
creta, de tal suerte que, a partir de

Enero 87, en la última semana de
cada més salga a la calle, de los
talleres de «Informacions Lle-
vant», el Porto-Cristo, con su
doble aspecto de reflejo concreto
de la vida de nuestro pueblo y de
tribuna abierta a las opiniones,
personales o compartidas, de los
portocristeños.

No creo que -como lo deja a en-
tender Bernat- «els que més, se'n
fotran». Quisiera que mi optimis-
mo natural, mi voluntad de hacer,
sean suficientemente contagiosos
rara que muchas plumas, muchas
colaboraciones se aúnen, y que
pueda yo volver a la sombra y de-
jarme del protagonismo al que,
esta vez, las circunstancias me
obligaron, y por lo que ruego a
todos me disculpen.

Juan Moratille



Obriguem els ulls
Tié Sureda
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Son Macia

Publicat a la revista dei
Teleclub de Son Macià, de data 15
de març de 1.974. En Jaume San-
tandreu feia el següent comentari
que he cregut convenient desem-
poivar avui. Va encapçalat per
Obriguem els ulls i diu així:

-Ho he pensat moltes vegades.
Si ara tan sols pogués dir una pa-
raula, per mi i pels altres, vull dir
una espècie de consell, s'impera-
tiu urgent, jo diria: -Obriguem els

En aquests moments de la histò-
ria del nostre poble i de la història
del món, crec fermement, amb cer-
tesa de credo de catecisme, que
aquesta és la tasca personal i co-
munitária de més urgència i neces-
sitat: Obrir els uls. Els nostres i els
dels altres.

Dit d'una altra manera, obrir els
ulls significa tenir esperit crític da-
vant la vida.

Ens podem mesurar la nostra al-
téria i amplària i profunditat com
persones precisament per la nos-
tra capacitat davant TOT i TOTS.

Massa vegades ens aturam a la
pell de les coses i dels fets.

-Això és així». Aixó ha passat
sempre així».

I ens quedam tan tranquils-
!Com si nosaltres fossim tan sols
espectadors de la comédia! •

Es fa necessari, de vida o mort,
vull dir si no volem viure morts, d'a-
fitorar a tot i a tots l'interrogant cri-
tic.

Per que? Això és així, pero per
què?

No val dir així ha estat sempre.

Es dogma de fe. Ho mana la Ilei.
Així és i així será.

Cal tirar ulls cap endins fins a
descobrir les arrels dels fets, dels
manaments, dels costums, de la
gent...

Tan sols Ilavors ens podem ano-
menar persones.

Desig al gust de cada un el triar
els exemples i les aplicacions
pràctiques i concretes.

Sé cert que n'hi ha moltes».

CONGRES

El metge Gabriel Tortella ha pro-
porcionat a través d'una carta el
seu punt de vista en l'-aflaire» que
ha tengut Hoc en aquests darrers
mesos. El seu criteri és que el pro-
blema ha estat d'Insalud. Ens ha
extranyat que la carga hagui arri-
bat a segons quins llocs sí i segons
quins Hoes no. Per exemple dels
tres bars a dos s'ha vista i a un no.

TEATRE

El grup d'Esplai de Son Macià
prepara una nit de teatre entorn de
la comèdia mallorquina -Hotel
Cosmpolité». Entorn d'aquesta
se'n preparen altres de més curta
durada.

ELS RODAMONS

són notícia per quant durant el
passat fi de setmana varen anar a
fer una sortida i romandre a la ca-
seta del garriguer de son Josep
Vell.

LLUMENARIA DE NADAL

Més prest que de costum han
estat endomassats els carrers
més cèntrics de Son Macià amb
ocasió de les festes de Nadal. La
manca de potència de la xerxa pú-
blica fa que la Ilumenéria sigui més
apagada que de costum.

IMPOSTS MUNICIPALS

Els propers dies 8 i 9 de gener
de 4 a 7 del capvespre vendré el
cobrador municipal per cobrar les
tasses de -basuras», persianes
etc. El Hoc será el de costum.

BETLEMS

Aquests dies els al.lots més pe-
tits fan el seu Betlem. També a
l'escola com el grup d'Esplai han
dedicat un temps per fer pastorets.
Es clar que també això forma part
de l'ensenyança.

regal

ilista de noces

pintors decoradors

EOLERIO
francesc gomila, 2

telèfon 55 08 11

manacor (mallorca)

QUE ELS VOSTRES DESITJOS ES COMPLESQUIN
AMB GENEROSITAT



Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE

Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años

VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA

t_Jiezetexi--te4e

cce/ FELIP
PORTO CRISTO

Jjlbenú illocbevieía

opa de jIlbariscos

langosta Americana

Entrecot Pimienta
con patata-avellana y cbampitiones

Vinos de illioja

Cbampagne freixenet Carta flevada
ZIgua Mineral

Café y licores

MOLTS D 'ANYS I
BONES FESTES A TOTS

(

Zurrones

Dijama

las Moce Uvas

313olsa,Cotillòn

Segunda coneumicionee

a precioe Itabitualee

Baile con discoteca

Tel. 57 00 96 - 57 00 05

**************
Precio 4.500 Ptas.
**************
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I SERVICIO A LA CARTA
A las 12 chocolate con ensaimadas
Baile con discoteca

NOCHEBUEN
MEND

*Cóctel de Mariscos
*Paletilla de Cordero

(con guarnición)

o
*Solomillo Ternera

(con guarnición)

Turrones
Ensalada de frutas
Vinos de Rioja
Café y Licor
Champaña Freixenet
Ca rta Nevada

BON NADAL IFELIÇ 1987

Precio por persona: 2.800 ptas

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO
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SANTA To

VOS DES1TJAM QUE PASSEU LES FESTES

EN PAU ¡ALEGRÍA

TODO PARA LA TAPICERIA

clFábrica tel. 55 47 77 Manacor

clCapitán Salom, 4 - A B Palma de Mallorca
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SI

MARGALIDA LLITERAS
PAPERERIA LLITERAS

«SI, ho solem fer cada any, perquè als nins les fa
molta d'il.lusió. Encara que enguany no hem fet l'ar-
bre, que també solem fer, però no ens ha Ilegut»

BLANC I NEGRE

Has fet el betlemet?

ANTONIA AMENGUAL
BOTIGA PESSICS

«NO, enguany no. Encara que cada any el solem fer.
He fet l'arbre de Nadal; això si, només una branque-
ta de pi. Fer l'arbre de Nadal no ha d'esser motiu per
a fer malbé als pins»

Hace cuarenta años...

Del Semanario ARRIBA de fecha 21 de Diciembre
de 1946, copiamos lo siguiente:

«El pasado domingo fue víctima de un desgracia-
do accidente nuestro particular amigo D. Mateo Mes-
quida Oliver, Fiscal Comarcal de esta ciudad, cuan-
do manipulaba en su automóvil. De resultas de una
explosión que se produjo, sufrió el señor Mesquida
dolorosas quemaduras en los ojos, quemaduras
que, al parecer, afectan afortunadamente tan sólo a
Ia piel, sin que hayan alcanzado los órganos de la
visión». Debió ser uno de los pioneros del volante
en Manacor pues en esa época debía contarse
con los dedos de la mano los autos que circula-
ban por Sa Bassa.

VIAJE

«Ha salido para Madrid con objeto de realizar unos
meses de prácticas en el hospital de Carabanchel el
médico-oculista don Francisco Forteza».

RACIONAMIENTO

«Durante la próxima semana serán distribuidos al
público diversos artículos de racionamiento corres-
pondiente al cupo de diciembre. En cuanto al azucar
será distribuído inmediatamente que llegue la asig-
nación de dicho mes, pendiente de recepción» De-
bieron ser unas Navidades muy sosas sin azú-
car.

AYUNTAMIENTO

Era prresidente alcalde d. Gusermindo Gil y aun-
que no presidió la Comisión Gestora que estaba inte-
grada por los gestores sres. Galmés, Marcó, Vande-
llós, Llull, Riera, Pocoví, Mas,Serra y Truyols, ésta se
reunió y entre otras cosas acordaron: Concecer a los
empleados municipales la gratificación anual por
aguinaldo y a los obreros de la brigada, dos semanas
de haber por igual concepto. También a partir del lo.
de Enero se acuerda aumentar el jornal de los obre-
ros de la brigadas municipales, en dos pesetas dia-
rias.

EL CD MANACOR

Militaba en Primera Regional y el domingo anterior
se enfrentó al España de Llucmajor al que venció por
1-0. No estaba conforme el cronista de turno ya que
da un varapalo del que sólo se salva el portero Fe-
rrer, «Tomeu Cama».

EL CINE

Teatro Principal: «Recuerda>> con ingrid Bergman
y Gregory Peck. Variedades: «El sospechoso» con
Charles Laughton y Ella Raines.

Semanario Arriba, suscripción trimestral 5 pesetas,
número suelto 0,40. 

NO 



El Llodranazo
Claro está que no nos

referimos al Llodrá del
Ayuntamiento, sinó al
gran portero del Mana-
cor. El pasado domingo
dió la nota en Menorca y
la prensa menorquina
(sus corresponsles) no
paran en dedicar elogios
a Toni Llodrá, que en
este pasado partido dió
la talla de gran portero
que es.

Llodrá y Seminario
fueron las claves del
éxito de un Manacor que
dio la cara y que no ganó
el partido por pura mala
fortuna. La base del Ma-
nacor: un portero sobrio
y seguro y, también hay
que decirlo, un Semina-
rio que aguantó bien el
balón.

Llodrá es el mejor por-
tero de Baleares de su
quinta y merecía la titula-
ridad. A Ramos habrá
que concederle que no
ha dudao ni un momento
en dársela, como tampo-
co ha dudado en alinear
a Seminario, lo que tiene
su mérito, aunque las cir-
cunstancias favorecie-
ran a estas alineaciones.

Lo que nos duele es
que el Colegio de Entre-
nadores se porte de una

manera tan poco elegan-
te con Ramos, negándo-
le el permiso para entre-
nar. A este paso habrá
que DISOLVER los cole-
gios de entrenadores
visto que no cumplen
ninguna función auténti-
camente social: sólo de-
fienden sus intereses y
lo que necesita el futbol
español no son títulos de
entrenador, sino buenos
entrenadores... aunque
sea sin título.

A s'hora de
sa veritat

per FELIP BARBA

En Joan Company, tot un
cavalier
Es món des futbol, com en la resta de ses coses, té

persones que són vertaders cavaliers i altres que no
tenen categoria. En Joan Company és des primers.

El Manacor, aquests darrers anys, ha tengut dos
entrenadors de vertadera categoria humana: En
Juive i En Company; i avui parlarem d'aquest darrer i
direm perquè s'ha portat com un cavalier.

Com ja saben es nostres lectors En Joan Com-
pany va denunciar es contracte que tenia pendent de
cobrar del Manacor, davant es Col.legi d'Entrena-
dors. El Manacor havia cesat En Cela.

Sa seva actitut era lógica perquè havien passat
mesos des que se'n va anar del Manacor, no havia
cobrat, i ningú I havia dit res.

Dimecres de la setmana passada es President del
Manacor se va entrevistar amb En Joan Company i
aquest, sense posar traves de cap casta, va arribar a
un acord per a cobrar es deute i retirar sa seva de-
núncia del Col.legi d'Entrenadors. Just demanava
garanties de cobrar i és normal, perquè en Company
va complir amb sa seva feina.

Lo cert és que en Company no va voler crear pro-
blemes an el Manacor i va donar un nou plag. Ara, si
el Manacor compleix, en Company no posarà cap
pega. Aquest acord de cavallers podria ser sa clau
perquè ses relacions amb so col.legi d'Entrenadors
millorassin i tal volta h arribin a donar permis per en-
trenar a en Ramos.

Noticias futbolísticas	 SEBASTIAN PODRIA LLULL
RENOVAR

TORREBLANCA

Luís	 Torreblanca
-jugador poblenc- viene
cada viernes y sábado a
Manacor, porque nues-
tra Ciudad le hace tilín.
Si el Poblense le da el
pasaporte estaría dis-
puesto a fichar por el Ma-
nacor, a bajo precio,
siempre que le ofrezcan
empleo.

JOSE MARIA

El portero artanense,
que actualmente perte-
nece al Poblense, del
que se habló que podría
fichar por el Manacor por
lo que resta de tempora-
da. Al parecer se han
roto las negociaciones y
José María por el mo-
mento no será jugador
manacorense.

Según noticias fide-
dignas, nos consta que
el líbero Sebastián esta-
ría dispuesto a renovar
por el Manacor si el Club,
le consigue un trabajo
estable. Sebastián está
encantado de Manacor y
le gustaría continuar
aquí si le solventan el fu-
turo. Con un empleo...
podría casarse 1

Pedro Llull, uno de los
jugadores que estaba en
Ia lista de posibles bajas
en el Poblense, parece
ser que la Directiva ha
reconsiderado su deci-
sión y el bueno de Llull,
seguirá ligado al Club
Pobler al menos hasta el
final de temporada.
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Manacor- Sporting Mahonés

En Na Capellera, el líder
Los rojiblancos confían en la victoria

Felip Barba

Buena ha sido la reac-
ción del conjunto mana-
corense en los dos últi-
mos encuentros, ya que
el pasado domingo con-
siguió un valioso positi-
vo, en el difícil Campo de
los Pinos de Alayor, en
donde mereció la victo-
ria, ya que el equipo que
creó más ocasiones de
gol fue el equipo rojiblan-
co manacorense.

EL SPORTING UN
LID ER SOLITARIO

En el sin lugar a
dudas, el partido de la
jornada, en Tercera Divi-
sión, el Manacor recibe
el próximo domingo al
líder	 indiscutible	 en
estos	 momentos,	 el
Sporting Mahonés. Unn
equipo compacto, que
hasta la fecha se ha
mostrado muy superior
al resto de los equipos,
por lo cual vendrá a Ma-
nacor en busca de los
dos puntos en litigio, que
le afiancen más en la pri-
vilegiada situación en la
que se encuentran.

LOS	 ROJIBLANCOS
CON
MORAL

Los	 jugadores	 roji-
blancos, que de momen-
to dirige tan bien Rafael
Ramos, se encuentran
en un excelente momen-

to de moral y juego, cosa
que están demostrando
en los últimos partidos.
Pues el equipo no pare-
ce el mismo, se juega
con más agresividad,
con más confianza y con
más mentalización de
victoria. De aquí los re-
sultados positivos del
equipo rojiblanco, que se
encuentra con cinco po-
sitivos y si el domingo
logra ganar al Sporting,
sería aún un serio candi-
dato al título.En estos
momentos el Manacor
se encuentra en condi-
ciones óptimas para
ganar a cualquier equipo
y más si juega como lo
viene haciendo última-
mente.

RAFAEL RAMOS
CON DUDAS

En la plantilla manaco-
rense hay algunos juga-
dore tocados, como son
Matías, Sebastián,
Tófol, Sansó y Bóver,
aunque se espera que
estén totalmente recu-
perados para el domin-
go, por lo cual Rafael
Ramos tiene en estos
momentos sus dudas,
hasta ver como evolucio-
nan los citados jugado-
res. Si estos se recupe-
ran y no se produce nin-
guna Ilesión, el once que
salte inicialmente al te-
rreno de juego para en-
frentarse al lider Spor-
ting, será el siguiente:

Biel Riera, de nuevo en forma

Llodrá en la portería; Ma-
tías, Jaume, Mesquida y
Sebastián en la defensa;
Loren, Bauzá, Biel Riera
y Onofre en el medio
campo; Seminario y X.

Riera en el ataque.
Este importante parti-

do para las aspiraciones
rojiblancas dará inicio a
Ias tres y cuarto de la
tarde.
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Las bajas de Alomar y Tuduri, rompieron los planes a Pedro

Ferrerías - Ba día Cala Millor

En busca de un resultado positivo
Redacción	 (Felip

Barba).-Sorprendente
fue el resultado conse-
guido el pasado domin-
go por el Badía al empa-
tar a cero goles con el
colista Isleño, un equipo
con escaso poder que
estuvo a punto en la últi-
ma jornada del partido
de conseguir la victoria,
a pesar de que el equipo
de Cala Millor dominó to-
talmente a lo largo de los
noventa minutos.

SE NOTARON LAS
BAJAS DE ALOMAR
Y TUDURI

El equipo de Pedro
González, quizás notó
en demasía las bajas
obligadas de Alomar y
Tuduri, dos jugadores
Sub-20, cedidos por el
Poblense, que este equi-
po repescó la pasada se-
mana, como represalía
hacia el Club de Cala Mi-
llor, por no haber accedi-
do al paso de Artabe al
Club Pobler. Estas bajas
son importantes en el
Badía ya que se contaba
con ellos como titulares y

por lo tanto han trastoca-
do totalmente los planes
del técnico badiense,
que ha tenido que acce-
der al primer equipo a
dos nuevos jugadores
para cubrir las dos pla-
zas de sub-20 reglamen-
tadas.

A RECUPERARSE DEL
EMPATE

El Badía de Cala Mi-
llor, se desplaza el próxi-
mo domingo a Ferrerías

en busca de lograr un re-
sultado positivo, que le
sirva para mantenerse
en la posición actual y a
Ia espera de otros resuil-
tados que le puedan fa-
vorecer ya que el punto
perdido ante el Isle -no,
supuso un paso hacia
atrás, que se debe inten-
tar enderezar en Ferre-
rías. El Ferrerías no está
demostrando esta tem-
porada ser el equipo te-
mido de anteriores, ya
que pierde con facilidad

puntos en su feudo, por
lo que el Badía si juega
como sabe hacerlo y no
se cometen los mismos
errores del pasado do-
mingo puede conseguir
un resultado favorable.
Aunque no debe confiar-
se y debe salir a por
todas, por que nadie re-
gala nada

PEDRO SIN
PROBLEMAS DE
ALINEACION

Eexcepto la baja de
Rafael Nadal que aún no
está recuperado de su
lesión, no hay otra baja
por el momento. Por otra
parte sí es alta M.A. Llull,
que ha cumplido su san-
ción. También es proba-
ble que Julio vuelva a
estar bajo los palos por
lo que el equipo estará
formado por Julio, Aa-
drover, Jaime, Sebas-
tián, Munar, Carrió, Mir,
Sansó, Biel Company,
Artabe y Mut.

El partido dará co-
mienzo a las tres y media
de la tarde del próximo
domingo día 28.

El domingo, en partido aplazado: Cardassar - Rtvo. La Victoria

Partido crucial para los llorencins
LIlorenç

Nuevo resultado adver-
so para el Cardassar, esta
vez en Paguera.

Por lo tanto el partido
del próximo domingo,
frente al Rtvo. La Victoria,
puede resultar de vital im-
portancia para el Cardas-
sar, ya que una derrota, le
hundiría prácticamente en
Ia cola. Este partido fue
aplazado en su día, por
estar el terreno de juego
en malas condiciones por
Ia lluvia.

En los momentos difíci-
les es cuando más unidos
tienen que estar la afición
y el equipo. Afición que
debería apoyar y respal-

dar al conjunto animándo-
le el próximo domingo.

Los jugadores locales
deben dar el do de pecho
en este importantísimo
partido, para intentar
sacar el equipo hacia ade-
lante y además situarlo en
el lugar que le correspon-
de. Por lo tanto es partido
de cara o cruz para los ju-
gadores del Cardassar,
que como es normal se
encuentran en un mo-
mento bajo de moral, por
lo adversos que le son los
resultados y por llevar
nueve domingos sin cono-
cer la victoria.

Salvo novedades de úl-
tima hora, Bernard Gela-

Munar centro campista del
Cardassar

bert ya tiene in-mente el
once inicial que salte al te-
rreno de juego para jugar
este decisivo e importante
encuentro, que será el for-
mado por Vives, Estelrich,
Femenías, Sastre, Frau,
Santandreu, Nieto,
Munar, Pascual, Roig y
Rosselló.Si bien no se
descartan importantes
cambios.

El partido entre el Car-
dessar y el Rtvo. La Victo-
ria dará inicio a las tres y
media de la tarde.
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Segueix sa bona ratxa d'En
Ramos: no creix, pert) guan-
ya 700.000 pts. a sa loteria.

Seminario: La fe triunfante.
Mentre ets jugadors contraris
li fan reverències i li besen sa
m5, ell marca gols!

En Randa baix de moral. Ell
entrena En Llodrà i En
Ramos se'n du ses flors i es
floreros.

El Badia no té gent de cante-
ra que valgui un gafet: Li pre-
nen dos jugadors poblers i no
guanyen an es colista. I sort
que en Parera - manacorí,
clar- va ser es millor des 22

En Beethoven II emprenya-
díssim. A més de no posar-lo
en es primer equip, En Serra
Ferrer el fa concentrar cada
setmana a un hotel on
només hi van mascles i Ilet-
jos. Ja sap perquè, ja!

Sa gelosia de no cedir n'Arta-
be li ha sortit cara a na Julie-
ta: Si no hagués estat gelós
ara tendria en Tuduri i n'Alo-
mar... i es dos punts!

En Biel Company emprenyat
des bufallaunes. Des que
saben que enyora el Mana-
cor i mos fa •d'espia, ets pe-
riodistes venuts del Badi el
puntuen malament.

Es Buitre (mini) emprenyat
amb sa nostra secció. Diu
que li varen dibuixar massa
petita i ara se farà es lesionat
per no haver de jugar diu-
menge. D'empagaTt.

Un altre sopar secret:
Jimmy,Pere Quetgles, Joan
Company, Superbarba i “ca-
bezín» Estrany. Just es
rumor d'aquest sopar va fer
diarrea a sa directiva.
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Toni Mes quida, capità del Manacor

«Crec que podem aspirar a conseguir una
bona classificació»

Toni Mesquida, 26 anys. Aquesta és la seva setena temporada defensant els colors del Manacor. En Toni,
és un futbolista honrat, de grans qualitats esportives i humanes, que l'han fet destacar com un dels millors
defensors de ses Balears. Sempre ha estat titular des primer equip i és un jugador amb molt de carisma dins
la plantilla. Es respectat pel seus companys i apreciat per tota la afició, ja que sempre ho ha donat tot en de-
fensa des colors blanquirroigs del Manacor.

-Toni. Com veus l'ac-
tual campanya del Mana-
cor?

-Jo la dividiría en tres
parts. Primer una pre-
temporada aceptable, jun-
tament amb els primers
partis de lliga. Segon a rel
del quart partit, les coses
no anavan així com toca-
va i varem perdre uns par-
tits que no havíem de per-
dre mai i tercer, que va a
començar ara fa tres par-
tits. S'equip va reaccio-
nar, jugam en més soltura
i més mentalitat.

-A què és debut aquest
canvi en el joc de l'equip?

-Crec que és un canvi
psicològic. Per què en
dues setmanes un equip
no pot canviar tant. Ara

s'equip juga en més
alegria, cosa que Ilavors
no tenia.

-Que era lo que no fun-
cionava quant vos estre-
nava En Luis Cela?

-Jo pens, que En Cela
tenia ses seves idees. Ell
creia que anava bé, pert)
s'equip no reaccionava. I
En Ramos practicament
en tres setmanes l'equip a
reaccionat i es resultats
mos han acompanyat.

-Tengueres un comen-
çament de I liga bastant
dolent, ara està, pareix,
en forma. A què és debut
aquest canvi?

-A començament de
lliga jo estava desmoralit-
zat, debut en part a que
havíem perdut sa catego-
ria i a n'es segon partit me
vaig lesionar i ara, can-
vi ant s'entrenador he aga-
fat més confiança i més
responsabilitat. Si bé crec
que no són només jo es
que he canviat, si no tot
s'equip.

-Has resolt es proble-

mes que tenies a comen-
çament de temporada en
sa Directiva?

-Els meus problemes
eran en part debut a que
s'havia perdut sa catego-
ria i s'havia de fer una
nova planificació, per la
qual cosa varem haver
d'estar unes setmanes,
perquè se fes càrrec del
Club sa nova directiva,
amb sa que arribaren a un
acord.

-Diumenge es lider.
Que pot passar a aquest
partit?

-Per referències és un
equip que juga molt bé sa
pilota, és molt ofenssiu i
ses coses li roden bé. Nol-
tros li tenim respecte,
pea') no por. No obstant
crec que aquests equips
que juguen a futbol, són
es que van millor a ses
característiques des fut-
bol que juga ara el Mana-
co r.

-A que se pot aspirar?
-Ara mateix, depenem

en part dels resultats des
dos equips que van da-
vant noltros. Si bé encara
queda molta de lliga per a
jugar, molts de punts per
a disputar i el Manacor
toca anar a més. Per lo
tant s'aspira a tot.

-Alguna cosa més?
-No només desitjar en

nom de sa plantilla unes
bones Festes de Nadal i
un pròsper Any Nou a tots
es socis i aficionats de
Manacor. I demanar a
s'Ajuntament que netetgi
ses instal.lacions de Na
Capellera, tant per sa part
des futbol com pel bas-
quet, almenys que arre-
glin es Hums.

Felip Barba
Foto: Pep Blau
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U.D. Barracar informa
A.Rigo

Extraordinaria semana para la UD Barracar: recor-
demos que en Benjamines la UD Barracar At. empa-
taba a un tanto con el Avance de Artá en un partido
no apto para cardíacos. Por su parte el Barracar Ben-
jamin ganará a domicilio a un inexistente Porreras
por el resultado claro de cero tantos a cuatro. En ale-
vines los chavales de Mondéjar y Morey deleitaban a
los seguidores manacorines, dando un espectáculo
dantesco en S'Horta donde vencieron por cero a
seis.

En Infantiles una vez más se perjudicó al chico
(Barracar) y se benefició al poderoso Escolar. Dos
uno fue el resultado injusto a tenor del último gol que
encajó el Barracar en un claro fuera de juego.

En juveniles una vez más se cargaron a uno de los
gallitos: está visto que al cuadro de Toni Bou le van
los grandes. Esta vez sucumbió el España de Lluc-
major por tres a dos.

Para esta semana que finaliza hay que contar con
una gran baja en las filas del Barracar; ya que el
bueno de Toni Llodrá masagista del Barracar fallecía
el domingo en Campos, donde tenía su domicilio fa-
miliar.

Desde aquí juntos Directiva - jugadores y aficiona-
dos de la U.D.Barracar se añaden a la más grande
condolencia de sus familiares y amigos, descansa
en Paz Toni.

Recordar también que en este fin de semana las
Peñas de Manacor han organizado para el domingo
28-12-86; a partir de las 9 horas en el Campo Munici-
pal de Na Capellera; un homenaje a la U.D.Barracar.

Que consistirá en dos partidos amistosos entre la
Peña Selección B contra juveniles del Barracar, ésto
a las 9,15 horas.,

Y a partir de las 14 horas selección A contra Ill Re-
gional del Barracar.

Esperando su asistencia la UD Barracar manda a
todos sus seguidores y lectores de este semanario la
felicitación en forma de paz, diversión y amistad.



do que puede vencer en esta cate-
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Siete carreras para la reunión de esta tarde
Para esta tarde están previstas

siete carreras, en el hipódromo de
Manacor, con una distancia de
2.100 metros, y ha tenido que sus-
penderse la carrera convocada para
potros de dos años por falta de ins-
cripción.

Dará comienzo la reunión a las
tres y media de la tarde con el pre-
mio Fomento I que inscribe a ocho
caballos de categoría inferior y las
posibilidades se decantan hacía los
números siete y ocho de Joly Grand-
champ y de Jaina de Retz, aunque
tampoco puede descartarse la pre-
sencia de Julia o Jennifer.

En la segunda, premio Fomento
Ill, que también cuenta con ocho
inscritos y una clara favorita en Hun,
yegua que en sus últimas salidas ha
cosechado numerosas victorias. De
los demás participantes destacan
Fort Mora y Fabrina.

Reaparición de Zulima SM tras
una larga ausencia de la competi-
ción después de haber sido destina-
da a la cría y con buenos resultados.
La carrera se compone de ocho
ejemplares destacando la presencia
de Birmania que es una de las que
mayores garantías de éxito ofrecen
del lote de participantes. También
Zulima cuenta con una buena pro-
babilidad, aunque deberá verse el
estado de forma con que se presen-
ta.

Boy SM y Aronita P son los que en
principio salen como favoritos en la
siguiente que también inscribe a

ocho ejemplares nacionales de se-
gunda categoría. Brillant d'Or puede
ser un rival dificil para los dos prime-
ros, y del resto no puede descartar-
se a ninguno.

La quinta, con siete ejemplares
nacionales de primera categoría
cuenta con la presencia de Habane-
ro, caballo habitual en Son Pardo y
que goza de pocas posibilidades.
Los más firmes candidatos a la vito-
ria están entre Huracan Quito, en
buena posición de salida, tras su
victoria del pasado sábado y Cartu-
mach, si logra superar los cincuenta
metros de handicap con que sale.
Hart to Wind podría optar a la clasifi-
cación aunque en sus últimas sali-
das no ha logrado clasificarse.

Para los importados está reserva-
da la sexta que esta semana inscri-
be a ocho productos de buena cate-
goría. Fille de France, por su buena
posición de salida puede optar a los
puestos de cabeza. También Ke- REVISTA TROT
crops es bueno para el pronóstico y
ya con muchos metros de handicap
se encuentran los excelentes ejem-
plares, compañeros de cuadra, Lido
de Fleuriais y Gamin d'Isigny.

Para finalizar se disputará el pre-
mio Fomento Ill que cuenta con el
trio especial de la jornada y diez pro-
ductos que tomarán la salida. Varios
son los productos que pueden for-
mar el trio vencedor, entre ellos
varo, Jeanette, Jass Band y Joya
Bois, sin descartar a Jokus SF, que
en sus últimas salidas ha demostra-

En el transcurso de esta semana
ha salido a la calle el número 26 de
la revista Trot que, entre otras
cosas, ofrece una entrevista a Juan
Bautista Munar, nuevo presidente
de la Cooperativa Trot y una entre-
vista a Marisa Abad, presentadora
del programa “Al Galope». También
podrán leer un amplio reportage
sobre la generación L, además de
los resultados de los dos hipódro-
mos y resumenes del Ultimo mes.

HURACAN QUITO
Caballo castaño de 4 años
Orígen: Giato - Sabina
Propietario: Peña Huracán
Conductor: Miguel Bauzá
Triunfos:
Cuarto en el Gran Premio Nacional
Primero en el Gran Premio Manacor
Record: 1,23,7 s/ 2.020 mts. a los 3
años

Huracan Quito ha sido, seguramente,
el caballo con más desgracia de su ge-
neración tras haber sido su líder. Siendo
favorito para el G.P.N. una desafortuna-
da actuación le relegó al cuarto puesto.
Logró la victoria en la revancha de Ma-
nacor y volvió a fracasar en el Premio
Casino de Mallorca, cuando tenía la se-
gunda plaza asegurada.

Después de casi un año inactivo ha
vuelto a la competición logrando nume-
rosas victorias, incluso con productos de
primera clase.



Tennis

Informació del President als socis per
cloure l'any

El President del Club de Tennis
de Manacor ha dirigit una carta a
tots els socis tot informant-los de la
situació del Club i de les novetats
que hi ha. Ens ha cridat l'atenció
un capitol destinat a els «informa-
dors de Tennis» de la premsa local
que, per lo que hem Ilegit no gau-
deixen d'excessiu bon concepte,
almanco algun d'Ells. VaTací el
que diu el President:
«Algunas publicaciones apareci-
das en la prensa local sobre el
tema «Tenis» han sido motivo de
comentarios entre socios durante
los últimos meses.

A ésto, el firmante de este infor-
mativo, en función de presidente
del club, quiere añadir que eviden-
temente existen diferentes opinio-
nes sobre la cuestión, lo que tiene
que publicar un socio del club
como representante del mismo y
cómo o de que forma tiene que ha-
cerlo. Desde su punto de vista es
habitual, aunque no se tenga una

ley escrita de la prensa, que una
publicación tiene que ser ante todo
objetiva y no por norma un reflejo
de la opinión personal del escritor.
De otra manera los socios pueden
crearse una falsa imagen acerca
de as actividades el club.

Independientemente de ésto,
desde estas lineas un agradeci-
miento a la prensa local que cada
semana nos tiene presentes en
sus publicaciones, sea en su infor-
mación, crítica o ayudando a los
que trabajan para el bien del
C.T.M.».

No sabem per qui van els tirs,
pelt deixam clar que no hi tenim
res que veure, perquè, de fet, aca-
bam de néixer com a publicació i
encara no tenim temps d'haver
contrariat ningú. Pere) «els ente-
sos» ja deuen sebre de qua va la
cosa.

De fet hem volgut comentar
aquesta carta del President per-
qua ens sembla positiu que totes

les directius del món no perdin
contacte amb els associats. Entre
altres coses mos diu que Na Lina
Riera i En Paco Ballestero obtin-
gueren el premi de l'elegància...
(?), ens parla també d'una Lliga
Social, dels professors de l'Escola
de Tennis, de la il.luminació de les
pistes i de la construcció de dues
pistes d'squash, que es podran
construir gracies a la participació
de tots els socis que han aportat
5.000 pts Crida l'atenció que els
EXPERTS pressupostassin
maxim 4 milions per les pistes i els
pressupostos dels contratistes re-
bassen aquesta xifra: o els experts
del Club no saben calcular o els
costructors fan «mafia i volen co-
brar més del que val.

I res més, sinó celebrar que les
coses vagin bé pel Tennis i agrair
al President aquest informatiu, que
desitjam se repetesqui cada parell
de mesos.

McEnroe

Trofeu fi d'any II les Balears, de Judo
Yuko

El pasado día 20 se disputó en
Palma, en las instalaciones del Poli-
deportivo San Fernando, reciente-
mente remozadas, el tradicional
Trofeu Fi d'Any IIles Balears, patro-
cinado por la Comunidad Autónoma
. En el se dieron cita unos 75 judo-
kas pertenecientes a los siguientes
clubs: Dojo Muratore - Manacor,
Dojo Kodokan-Palma, Orient -Cala
Ratjada, Polideportivo Príncipes de
España- Palma, Escuela Deportiva
Mañes -Palma, Dojo Kata-Sa Pobla,
Centro de Artes marciales -Palma,
Shubukan-Palma, Kobukan- Santa
Ponça y Es Puig-Lloseta.

Esta competición se desarrollaba
por cinturores y en dos categorías
de pesos, más de 70 kg., estando
representado el Dojo Muratore por
los siguientes judokas: menos de 70
kg. Jordi huguet, cinturón amarillo;
Jose Manuel Rodríguez, Miguel
Pascual Brunet, cinturones verdes;
Llorenç Llu II y Tomeu Duran, cintu-
rones azules; Miguel Febrer Fullana,
Guillem Puigserver y Jaume Gaya,
en cinturones marrones. Más de 70

kg., Joliá Caldentey y Jaume Barce-
ló, cinturones amarillos.

La competición reunió a una gran
cantidad de aficionados que llena-
ron las gradas del polideportivo,
transcurriendo la misma en un am-
biente de gran deportividad, siendo
arbitrada por los siguientes colegia-
dos: Angel Gil, Lucía Manes, Tomeu
Riera, Adel Castor, Manolo Cam-
pos, Lluc Mas y Ponç Gelabert.

Los componentes del Dojo Mura-
tore compitieron en la línea que ya
es habitual en ellos, cuya técnica
quedó plasmada en su trabajo sobre
el tatami.

La clasificación quedó establecida
de la siguiente forma:
-Amarillos - 70 kg
2o. Jordi Huguet
-Amarillos + 70 kg.
30. Jaume Barceló
-Verde -70 kg.
1 o. Miguel Pascual
20. Jose Manuel Rodrígue
-Azul - 70 kg.
1 o. -Llorenç Llull
3o. Tomeu Duran
-Marrones - 70 kg.
30. Miguel Febrer Fullana
3o. Jaume Gaya	

Foto: Pep Blau



RESTAURANTE PIZZERIA
SALVADOR 

VOS DES HY AM ((INES BONES FESTES
DE NADAL I ANyNcru  

Para las Fiestas de Navidad y Fin de Año Servicio a la Carta.

**************
Al mismo tiempo les recuerda sus especialidades:

PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD

También las mejores pastas y Pizzas de Porto Cristo, hechas con un auténtico horno
de leña   

Nochebuena y Navidad

CERRADO al mediodíaLE ESPERAMOS    

CAFETERIA
BONES FESTES DE NADAL

I ANY NOU tingle

Dia 24 de desembre, xocolate tot el vespre

*Platos combinados
*Hamburguesas
*Pollos al ast
*Patatas fritas
*Pinchos, etc. 

C/. Mar, 5 (Vía Portugal)



HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS AL TROT ENGANXAT

Divendres, dia 26, a partir de les 3 del capvespre,

PRIMERA CARRERA. PREMI FOMENT I
A les 15,30 h   

PRIMER PELOTO 	

	

2.100	 P.J .Garcías

	

2.100	 G. Mas

	

2.100	 S. Contestí

	

2.100	 J. Cabrer

	

2.100	 J.A. Riera	 2/3

	

2.100	 G. Barceló	 2/3
	 SEGON PELOTO 	

	

2.100	 M. Sard	 1/2

	

2.100	 G.Riera	 1/2

1.-J aguar Twist
2.-Horse Senator
3.-H. Jumar
4.-J. Pequ
5.-Jennifer
6.-Julia 

7.-Joly Grandchamp
8.-Jaina de REtz

QUINTA CARRERA - PREMI BIRMANIA
A les 17,00 h

2.100
2.100
2.100
2.100
2.125
2.124
2.125
2.150

2.100
2.100
2.100
2.125
2.125
2.125
2.150
2.220
2.225

1.-Zulinia SM
2.-Ancali Dior
3.-Exquina Mora
4.-Vinolia P
5.-Varcolina P

6.-Babieca CH

7.-Birmania
8.-Altivo

PRIMER PELOTO 	
2.100	 B. Barceló
2.100	 J. Durán
2.100	 J. Riera J
2.100	 Propietari
2.100	 A. Pou
2.100	 A. Riera A (a)

SEGON PELOTO 	
2.100	 J. Martí
2.100	 S. Contestí

1.-Huracán Quito
2.-E Pamela
3.-Hard To Win SM
4.-Escarcha
5.-Habanero
6.-Drives Twist
7.-Cartumach

1.-Gite
2.-Gus
3.-Fille de France
4.Karanino
5.-ais
6.-Kecrops
7.-Lido de Fleuriais
8.-Gamin d'Isigny

M. Ba
M. Bauzá

J. Sebastiá
G. Barceló

J. López
A. Pou

J. Bauzá
G. Jaume

M. [lull G
A. Pou

J. A. Riera
S. Sanniartí
J. Galmés P

G. Riera
M. Bauzá
J. Bauzá

SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT III
A les 15,50 h

	 PRIMER PELOTO 	
1.-J unita
	

2.100	 G. Sutler
2.-Fultninant
	

2.100	 F. Sitges
3.-Higea
	

2.100	 R. Hernández
4.-Hot Worthy 	2.100	 A. Riera G
5.-Herbuc
	

2.100	 P. Sebastiá
6.-Hun 	2.100	 J. Vich	 1/2

SEGON PELOTO 	
7.-Fabrina
	

2.100	 G. Barceló	 2/3
8.-Fort Mora
	

2.100	 G. Jaume	 1/2

TERCERA CARRERA- PREMI REMORA I
A les 16,10 h

2/3

2/3

1/2

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
A les 17,25 h

SETENA CARRERA - PREMI FOMENT III
A les 18,00 h

TRIO ESPECIAL

1/2
-

2/3
2/3

1/2

- -
2/3
1/2

1/2
2/3

QUARTA CARRERA - PREMI REMORA II
A les 16,35

1.-Boy SM
2.-Zaina G
3.-Ben d'Or
4.-Brillant d'Or

•5.-Hister
6.-Aronita P

7.-Demetrius SF
8.-E Pomponius

	2.100	 G. Mora

	

2.100	 R. Hernández

	

2.100	 J. Jaume

	

2.100	 A. Riera G

	

2.100	 J. Galmés P

	

2.100	 A. Esteva N
SEGON PELOTO 	

	

2.100	 B. Llobet

	

2.100	 A. Puig

1.-Hong Kong RG
2.-Jofaina SM
3.-Hado! de Amour
4.-J espy Mora
5.-Jesabel JM
6.-Jokus SE

7.-J ivaro
8.-Jeanette
9.-J ass Band
10.-Joya Bois

PRIMER PELOTO 	

	

2.100	 B. Sebastiá

	

2.100	 B. Garau

	

2.100	 U. BassaG

	

2.100	 M. Matanialas

	

2.100	 J. M. J uan

	

2.100	 S. Riera
SFGON PELOTO 	

	

2.100 	A. Saquer

	

2.100	 Bmé. Estelrich

	

2.100	 M. Banzá

	

2.100	 D. G inard

1/2

1/2

2/3

2/3

- -
2/3
--
2/3

1/2
2/3
1/2
1/2



por Seisveinticinco 111111

El ayer y el mañana
LA PASADA JORNADA

Jornada realmente ne-
gra para nuestros represen-
tantes, en la que sólo uno
de los equipos lograba la
victoria, cuando en reali-
dad, pensamos que por lo
menos tres de ellos debie-
ron conseguirla y a fe que
méritos hicieron para ello.
El equipo Infantil, era el
único que a priori, tenía
el encuentro perdido antes
incluso de su inicio, ya
que la superioridad del equi-
po contrincante era de
todos conocida, por lo que
no sorprendió a nadie el
resultado que al final del
partido reflejaba el marca-
dor. De todas maneras, el
equipo del Perlas ha jugado
de una manera excelente
dentro de sus posibilidades,
logrando con ello que los
del San Jose "A", no lle-
garan a los 75 puntos, cosa
bastante habitual en ellos.EI
resultado final, fue de 23-
60.

Las "Féminas", se lleva-
ban la primera gran decep-
ción de la temporada, al per-
der un partido, que real-
mente merecieron ganar y
que después de ir por de-
lante en el marcador
durante 38 minutos, vieron
como en los dos últimos mi-
nutos se les escapaba la an-
helada victoria. Pienso, que
no hay que perder los pa-
peles, les escapaba la an-
helada victoria. Pienso,
que no hay que perder los
papeles, cuando los resul-
tados no acompañan,y por
ello creo que se tiene que
seguir trabajando como se
viene haciendo ya que de
seguir así, las victorias cae-
rán por su propio peso.
Al final se llegó con el re-
sultado de 28-33.

Los "Cadetes B", de
Juan Oliver, está visto que
no tienen suerte, ya que
cuando no tienen una baja,
es porque tienen dos, y és-
to es lo que sucedía en la
tarde del sábado en Santa-
nyí, en la que a la baja
conocida de Juan Fe-
brer por lesión seunía la de
David Cánovas que caía le-
sionado en el entreno del

viernes, lo que restaba fuer-
za al conjunto, y no porque
los demás no puedan hacer-
lo bien sino porque estas
circunstancias ponen nervio-
sos a estos muchachos no
demasiado expertos en
competición. Pese a ello, el

Perlas debió ganar por
juego, ya que en este
apartado fue superior a su
rival, pero no aprovechó
Ias ocasiones que tuvo, para
reflejarlas en el mar-
cador que al final señalaba
un 62-43.

No jugó un buen par-

tido, el equipo "Cadete

A", que dirige Tomeu San-

tandreu, que impotente,

veía como sus pupilos, se

pasaban 10 largos minutos

en el transcurso del pri-

mer período, sin conse-

guir un sólo punto, y pa-

sar de un 6-7 en el minu-

to 5 a un 26-10 en el mi-

nuto 15, hecho éste que al

final representaría la vic-

toria para su oponente,

que en los restantes 25

minutos, se vería superado

por un parcial de 27-31.
El Perlas, jugó quizás el peor

encuentro de la tempora-

da, pareciendo incluso que

no se encontraba a gusto

en el campo y lo que sí

es una realidad, es que

sus jugadores no encon-
traron sitio en el campo,

esperemos que ésta sea una

circunstancia pasajera. Al

final, Llucmajor 53, Perlas

41.
Nuestros "Seniors",

tenían la espina clavada por

Ia derrota sufrida de

una manera un tanto irre-

gular en la pista del Hispa-

nia en la primera vuelta,

y por ello,pusieron toda la

carne en el asador, para de-
mostrar y demostrarse que

son netamente superiores y

a fe que lo consiguieron
ya que al final el mar-

cador reflejaba un 78-51,
que marca a las claras quien
de los dos es el que mere-
ce estar arriba,y pienso que

el resultado del domingo,

marca la diferencia. A des-

tacar, la gran labor de

Mateo Cortes, que canali-
zaba el juego del equipo,
defendiendo con fuerza y
en ataque anotando como
jamás lo había hecho ya que
en las diez jornadas ante-
riores había conseguido
sólo 24 puntos y en el del
domingo lograba, 12 iEnho-
rabuena!

LA JORNADA PROXIMA

Dado que el próximo
fin de semana y para mejor
poder celebrar las fiestas na-
videñas no habrá jornada ba-
loncestística, dejo mis
pronósticos para la próxima
edición, si bien aprovecho la
ocasión para formular mi
deseo de PAZ y FELICI-
DAD a todos los humanos
y de una manera especial a
los lectores de este SETMA-
NARI.

EL PERSONAJE DE LA
SEMANA

A mi modesto parecer,
en la presente semana, se
merece el honor de figu-
rar en nuestra sección El
personaje de la Semana,
el jugador del equipo

CADETE "A", P. POMAR,
por ser el máximo anota-
dor en lo que va de liga, de
todos los equipos del PER-

LAS MANACOR, con la
nada despreciable cifra de
134 puntos. Enhorabuena
y a seguir la racha.

SUPERSREBOTES

1.-Se han iniciado as

inscripciones para el curso

de Monitores, que con el pa-
trocinio de nuestro Ilmo.

Ayuntamiento, va a dar ini-

cio a medianos delpróximo

mes de Enero.
2.-Por cierto, que pen-

samos que sería muy inte-
resante para todos estos

muchachos que dirigen equi-

pos de Mini-Basquet, el que

realizaran este cursillo.

3.- ¡De nada! Para

inscribirse a cualquier

Directivo del Perlas, que se-

guro les atiende deuna
manera increiblemente ama-

ble.
4.-Se dice, que Lorenzo

Femenías, anda loco para

dar inicio al Torneo Inter-

colegial de Mini-Basquet,
pero en realidad los que an-

dan verdaderamente lo-

cos son los que tienen que

participar, ya que todos
quieren demostrar que

son los mejores.
5.Se comenta, que

pronto habrá tribuna en

Ia pista de Na Capellera,
incluso, los hay que afir-

man que podría ser ple-

gable. ¡El tiempo dirá!
6.-Se dice también, que

en un futuro próximo, se

instalará un marcador y que

podría ser electrónico ¿se-

ra verdad tanta dicha?
7.-Pero se habla, que el

otro día, más que una pis-
ta de baloncesto parecía una
piscina. Pero... ¿Es que

no hay una en el Parque?



Torneig Penyes Bàsquet

PROPERA JORNADA
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-Masters - Fe y Bar Masvi:
La diferencia que hi ha en-
tre ambdós equips fa pensar
que el Fe y Bar se'n dura
els dos punts en joc.
-Renault Manacor -Tai
Tenis: Aquest és el par-
tit més interessant, ja que el
Renault és el tercer, i el
Tai Tenis es el segon. El
resultat s'espera que resul-
ti igualat durant tot el par-
tit.
-Mòdul - La Estrella s'Es-
tel: Aquests dos equips es-
tan passant un moment baix
de joc perquè els darrers
partits les compten per per-
duts, encara que l'equip del
Mòdul se mostra més fort.
-Joyería Manacor -Gremlins
Son Carrió: Partit que se
presenta molt interessant
per la classificació dels
equips. Moltes dificultats
per part dels Gremlins al seu
darrer partit i el Joyería
Manacor sol fer molts pocs
punts.
-Bar Ca N'Andreu -Traffic:

Partit que disputaran els
dos darrers equips de la clas-
sificació i en el qual se
juguen el quedar darrers o
no quedar-hi.
-Xauxa - Seat Manacor: Els
dos equips estan empatats
a punts i el que guanyi no
fogira dels primers llocs que
són els Ilocs que interessen
a tots.
-Vespa Cavaliers - Xarop Sa
Mora: L'equip del Xarop
Sa Mora es el primer classi-
ficat i continua sense per-
dre cap partit i no es aquest
el millor partit perquè perdi,
ja que el Vespa Cavaliers
esta situat molt enfora
dels primers llocs.

BASQUET

Tots els partits es juguen a Na Capellera

DISSABTE, 27
A les 15,30 h. Mòdul contra La Estrella - S'Estel.
18 h. Vespa Cavaliers contra Xarop Sa Mora
19,15 h . Bar Ca N'Andreu contra Traffic

DIUMENGE, 28
A les 9,30 h. Masters contra Feybar - Marby
10,45 h. Xauxa contra Seat Manacor.
12 h. -Joyería Manacor contra Gremlins Son Carné.

DECIMA JORNADA

Xarop Sa Mora 63 - Xauxa 60
Tai Tenis 65 - Fe y Bar Masvi 64
Masters 46 - Vespa Cavaliers 41
Traffic 18 - Joyería Manacor 32
Bar Ca N'Andreu 36- Seat Manacor 44
Gremlins Son Carné 41 - Modul 39
La Estrella S'Estel 55 - Renault Manacor 74

Xarop S.Mora 10 10 0 594 484 20
Tai Ten is 10 9 1 787 437 19
Renault Manacor 10 8 2 594 441 19
Fe y Bar Masvi 10 7 3 548 458 17
Gremlins Son Carné 10 7 3 530 483 17
Mòdul 10 6 4 433 373 16
Joyería Manacor 10 6 4 423 401 16
Xauxa 10 4 6 484 514 14
La Estrella S'Estel 10 3 7 481 540 13
Masters 10 3 7 446 540 13
Vespa Cavaliers 10 2 8 371 490 12
Bar Ca N'Andreu 10 1 0 397 541 11
Traffic (*) 10 0 10 208 479 8

(*)Figura amb dos punts de sanció

TIRS DE 3 PUNTS

1.-Mateo Oliver (Masters) 20
2.-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor) 14
3.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 13.
5.-Joaquín Navarro (Mas-
ters) 7.
6.-Antonio Tau ler (Fe y Bar
Masvi) 6
7.-Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 6
8.-Juan Caldentey (Fe y Bar
Masvi) 5
9.-Francisco	 Mayoral
Gremlins Son Carrie, ) 5
10.-Rafael	 Rosselló	 N
(Modul) 4
11.-Francisco Sánchez (Mas-
ters) 4
12.-Paco Gaya (Traffic) 3
13.-Antonio GayS (Vespa
Cavaliers) 3
14.-M. Juan Estelrich (Xa-
rop Sa Mora) 3
15.-Jaime Febrer (Gremlins
Son Carrie') 3.

MAXIM ANOTADOR
1.-Francisco	 Mayoral
(Gremlins Son Carrió) 229
2.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 210
3.-Antonio	 Puigrós	 (Tai
Tenis) 192.
4.-Onofre Ferrer R. (Xarop
Sa Mora) 177.
5.-J uan M. Cifo (La Es-
trella S'Estel) 175.
6.-Gabriel	 Ferrer	 (Fe y
Bar Masvi) 154.
7.-Miguel Parera (Tai Te-
nis) 148.
8.-Mateo Oliver (Masters)
146.
9.-Sebatián Riera (Xauxa)
128.
10.-Juan Estelrich (Xarop
Sa Mora) 123.
11.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 119.
12.-José M. Baqué (Renault
Manacor) 114.
13.-Jaime Roig (Seat Ma-
nacor) 106.
14.-Tomás Nadal (Tai Te-
nis) 96.
15.-Gaspar	 Fiol	 (Renault
Manacor) 94.
16.-M. Angel Pascual (Re-
nault Manacor) 94.
16.-M.	 Angel	 Pascual
(Renault Manacor) 94.
17.-Juan	 Sitges	 (Joyeria
Manacor) 87.
18.-Rafael	 Rosselló	 N.
(Modul) 86.
1g.-Sebastian Botellas (Re-
nault Manacor) 82.
20.-Miguel Cuardiola (Fe y
Bar Masvi) 81.



CRISTALERIA

meatrella
BON NADAL A TOTHOM

CI General Barceló, 44 - Tels.55 08 67- 55 07 38
MANACOR (Mallorca)

BON NADAL

I FELIC 1987

BAR

RESTAURANTE 

CA'N TONI
PORTO CRISTO

Les desea Paz y Felicidad para el aim 1.987
Y les ofrece para Nochevieja

Menú a la Carta y les recomienda sus pescados y
Mariscos frescos y sus sabrosísimas cames.

Acompañadas de un delicioso vino:

-Pinord
-Copifía Aguja Blanc y Rosé

-Marqués de Cáceres
-Vi Novell Tinto cosecha 1986

M1
1	 r;1

*'S',8,̀ ** ÷***
Reservas al teléfono 57 06 48

VOS DESITJAM UNES BONES FESTES
DE NADAL 1 ANY NOU

Carretera Palma-Arta Km. 48
Teléfono 55 26 97 - Manacor.
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HORITZONTALS

1.-Un passeig molt anomenat de Ciutat.

Serveix per treure aigua de la cisterna.
El cap de la abadia. 2 - Oxigen. Regenta la
parròquia, quasi un economista. Teixit,

roba. 3.-Col.labora, ajuda. Tenc apreci.

4.-Relatiu a Peix. Quan el riu creix massa

i vessa. 5.-Al revés, sal que sol formar

les arenes del ronyó. Vint centímetres.

Una n. 6.-Alld que cal fer quan hi ha pressa,

perd al revés.E1 ramat de moda. Men-

jada que, al revés, Os un aperitiu. 7.-Al re-

yes, hortalissa imprescindible per fer una

salsa amb la qual s'acompanyen els caragols.

El nom veritable de George Sand. Impost

Contra Revolucionari. 8.-Mig fuit. Alló
que en Victor Manuel provoca a mitja Es-

panya. Conjunció llatina. La primera.
9.-La mês Popular. Acció i efecte de tirar.

Institut Autontnnic Balear. 10.-Urani. Pain-

dpi d'independencia.Sodi. Associació de Pi-

capedrers Religiosos Ultraprogressistes

Socialistes Unificats. 11.-Morro. Una o.
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sociats. Mamífer rosegador parent de

Mickey. 4.-País asiatic. Una e. Caramull
de pedres que sol sortir a les "postals" de

Menorca. 5.-Peix crossopterigi celacantifor-

me. Cinc. Cinquanta. 6.-Temor. Castellanis-
me usat per patrioters. 7.-Ondulació, onda.

Abella d'una classe determinada. Metal pre-
ciós. 8.- Aviaco. Comunista. Intervé qui-

rúrgicament. 9.-Dues d'Almeria. Acció i

efecte de parar, preparar, disposar. Cantau-
tor madrileny que canta a l'auba. 10.-Qui
no vol pols, que no hi vagi. Una A. Inter-

jecció. Reunió de ViceministresLiterari5 . 11 ,-

Al revés, una amistat no gaire sencera. Est.
El que tenen en coma l'art i Phort. Tres de

temperament. 12.-Sistema de video. Eivis-

sa ho es. Una J. 13.-Nom de dona invertit.

Al revés, serveix per filar. 14.-També al re-

yes, estimat. Tombades, capgirades.

:000.x COMM(o

'-w < BEIM OlEctIMMON M
`,2 t,4, El MI 13OMPI CI

(12
° 

a- 	90 1210110121 MOn

4 c,

< o

2 l' L.MICEIOM EEL'
al IMISEIPc CI co 3(;"(x am ROY 0

H 4 MOM M 17 • ell,c,,,,, Immomemmommo

.4	 Ela	 MI
MEMO tricernnix.

MEMO MC=

-r--	

o

' ' lib'	 ' iiin 	 Ea €1149' 	H..CA	 Iril	 eil	 ...	 ,
1 11 ‘	 i U • 	v-Pg-,	,

	

- ----- —	 4)

,...„ -N-	•

.	 r,i4, ttr' 
r‘_ — r).440 	

, .•\ ( ....• rk_

C!!!fr77 °-- ------- ,	
......

: ,,,;._ w gt-,j' ' I.	 Set errors 	
------- .-..Ç.1,	 ...

_  • :,	
Proyi el lector de trobar

set petits details que fan
'diferents aquests dos di-
buixos.

Está vora el mar, al revés. 12.-Al revés, va
d'acf i d'alLi sense tocar en terra i a una
certa altura. Aliment més o manco liquid.

Extremitat amb plomes que en el cas de les

aus ocupa el lloc dels braços. 13.-Quasi un
motet. Portar una cosa fora del Hoc on es-

Li. Idem, perd abreviat. 14.-Encès
d'ira. Una E. El comecocos Nacional. Vir-
tut teologal. 15.-Pl , excrecència calissa for-
mada per diferents pòlips per ser cantada
a diverses veus formant conjunt. Al revés,

en castella, gelea. Sofre.

VERTICALS
1.-Orifici de la cara per on surten les flas-
tomies i per on entren la coca-cola i les ham-
burgueses. Massa de neu o de roca i terra
cau d'una muntanya. Aquell a qui acudim
quan necessitam ajuda, diners, consol,
companyia... 2.-Una rodona. Bastó inver-
tit que es clava devora una planta per ajudar
a sostenir-la. Au parlant, fadrina vella i xer-
radora. 3.-La primera de Roma. Organit-
zació Independent d'Alumnes Viciosos As-



TELEFONS D'INTERES

MEDICS
Ambuláncies 	  554075 / 200362

Clínica Municipal 	  550050

Urgencies 	  552393

Ambulat6ri 	  552393
Médica Manacor 	  550210

Asepeyo 	  554311 /554350
Mutua Balear 	  551950

FARMACIES
Dia 24 Llodrá, c/Joan Segura.
Dia 25 Mestre; Avda. Mossen Alco-
ver.

Dia 26 Perez; Carrer Nou.

Dia 27 Planas; Plaça Rodona.

Dia 28 L. Ladaria; Carrer Major.

Dia 29 Riera Servera; Sa Bassa.

Dia 30 Muntaner; Avda. Salvador
Juan.

Dia 31 P. Ladaria, carrer d'en Bosch.

1.-HORARI DE MISES DIES FEINERS
Mati
*** OCTUBRE - ABRIL ***
7,45 Fartaritx (tret clefs dissabtes), Franciscanes
8	 N.S. Dolors, Crist Rei (tret deb dissabtes)

Hospital
8,15 Fartaritx (nomes dissabtes)
8,30 Monges Benedictines
12 Convent
Horabaixa
19	 St. Pau, Porto Cristo

19,30N.S. Dolors, Crist Rei, Son Carrió
20 Convent

3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serrait
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30 Convent
II	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
1 1,30Crist Rei, Convent
12	N.S. Dolors
1 2,30Convent
Horabaixa
17	M. Benedictines
17,30S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Ca rdó, St. Pau, Porto Cristo
19,30 NS. Dolots, Son MaciA
20 Convent

ESTANCS
Dia 25 no. 2 - P. d'es Cos

Dia 26 no. 3 - c/Amargura
Dia 28 no. 4 - c/ Colon

Bombers 	
Policia Municipal 	

Policia Nacional 	

550080
550063
550044

HORARI DELS AUTOCARS
Comisaria de Policia 	  551650

Guardia Civil 	  550122

Guardia Civil (Porto Cristo). 	  570322

Gruas Manacor 	 55 45 06
Gruas Pou Vaguer .55 03 44/55 29 64

Gruas Sangar 	  554401

Gruas (Son Servera) 	  585680

Aguas Manacor 	  553930

Aguas Son Tovell 	  551538
Aumasa 	  550730 / 55 2491
Pompas Funebres Lesever S.A. 553856

Pompas Funebres ManacorS.A.551884

Of icina Turisme P. Cristo . . . 570168
Ajuntament Manacor (Ofic.) . 553312

Ajuntament Sant Llorenç . . 	  569003

	  569200
Ajuntament de Son Servera. 	  567002
	  567139

Jutjats 	  550119 / 550725
Contribucions. . . 	  552712 / 5527 . 16

Taxis Manacor 	  551888
Taxis Porto Cristo 	  570220
Taxis S'Illot 	  570661
Taxis Cales de Mallorca 	  573272

Parròquies: Dolors 	  550983
Convent 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244
Porto Cristo (Carme) 	  570728
Son Carné 	  569413
Sant Llorenç 	  569021

Delegado d'Hisenda de Manacor
Tel. 55 35 11 - 55 34 01

Grues Son Macià
Tel. 55 27 58 - 55 30 65 -5545  66

Taxis Cala Murada
Tel. 57 32 41 - tel 57 30 03

BENZINERES
Torn de nit 	  Benzinera Febrer
Diumenges i festius 	  Benzinera Febrer
(Quan hi hagi dos dies festius, sempre
Ia segona festa estará obert).

MANACOR	 PORTO CRISTO 130 • 18 l/;.AlEi 11 15	 13 15	 13 30	 14 45 18 30 20 45
PORTO CRISTO - MANACOR B	 940 111101:9 .1450 L1101110	 14 15 FMB;	 1730	 19 15	 21 It111111)

LABORABLES	 WORKDAYS - WERKTACE

MANACOR - PALMA	 130 iipli Ales	 FEIN,	 830 	10	 15 15	 18
PALMA - MANACOR	 10	 1330	 1115 	19 45

MANACOR - CALA MILLOR 	645 	8 Atilf	 1115	 1215 Isi;	 14 45	 18 15
CALA MILLOR • MANACOR 	145	 850	10 Ai	 • 11	 19

MANACOR	 S ILLOT	 13h3lgr	 - 11 15	 12 15 him - 14 45	 18 30
S'ILLOT - MANACOR	 910 -	 1020 Mr,	 17

MANACOR	 CMS Of	 MA1.1.0FICA	 130	-	 18 15
CAIAS 	OE	 MAllORCA	 MANACOR	 8	 18 50

MANACOR - SON SERVERA 	645 - 14 45	 18 15
SON SERVERA - MANACOR 8	 19 10

0511505 	HOL YOAYS	 RUHETAGE

830	 14
10

45	 18
1945

MANACOR - ARTA	 (11'05 ME) - 14 20	 18 05	 20 35 20 35

ARTA - MANACOR	 155 	14 55 	1125 14 10

MANACOR - CAPDEPERA	 (1105 lion	 14 20	 16 05	 20 35 20 35

CAPDEPERA - MANACOR	 135 - 1435 	1105 13 50

MANACOR - C	 RATJADA	 (1105 loi.)	 14 20	 18 05	 20 35 20 35

C RATJADA - MANÁCOR	 730	 14 30 	1105 13 45

MANACOR	 SAN LORENZO 645 - 11 05 - 1005 20 35

SAN LORENZO - MANACOR 815 	14 30 	1140 14 30

MANACOR - INCA	 9	 18 10 9 18 10
INCA - MANACOR	 13	 19 15 13 19 15

MANACOR - PETRA	 9 - 18 10 9 1810
PETRA - MANACOR	 1355	 20 05 13 55 20 05

MANACOR - SINEU 	9	 18 10 9 18 10
SINEU	 MANACOR	 13 25	 19 40 13 25 19 40

MANACOR	 ARIANY	 9	 18 10 9 1810
ARIANY - MANACOR	 13 45	 20 1345 -	 20

MANACOR	 MARIA	 9	 18 10 9 1810
MARIA	 MANACOR	 13 35	 19 50 1335 19 50

MANACOR	 SON CARRIO 	1140 	EXCEPTO
FABADOS

SON CARRIO - MANACOR	 8 . 30	 f	 IN iNGOS y FESTIVOS



comercial
cIrrIcacenes 

NI I = L.-AU  

Juan Lliteras 44- Tels. 55 07 32 - 55 00 93 - Manacor

RADIOLA - TELEFUNKEN
SANYO 

VIDEO - TV COLOR
ALTA FIDELIDAD

WETES JUGUETES
20% DTn

«SIA CAN'N MIO MOS COMPRAU,
UN BON TANTO VOS MARCA U»



NAIXEMENTS

-Vicente Sans Ribas i Constanza Martínez
Gómez, un nin ROBERTO dia 14 de desembre.

-Francesc Febrer Galmés i Catalina Adrover Bes-
tard, un nin FRANCESC, dia 18 de desembre.

-Francisco Sánchez Cortez i Maria Ascensión Gi-
nard Barcaneras, una nina Ma. JESUS, dia 16 de de-
sembre.

-Salvador Borrueco Fernández y Ma. Dolores
Pérez Fernández, una nina LIDIA, dia 15 de desem-
bre.

-Joan Antoni Vives Homar y Ma.Dolors Arenas
Marcos, un nin DANIEL dia 17 de desembre.

-José Sánchez Muñoz i Gabriela Sansó Brunet,
una nina CRISTINA, dia 18 de dese,bre.

CASAMENTS
-Cristòfol Salas Cabrer amb Antònia Torres Ortiz,

dia 20 a Porto Cristo.
-Lluís Brunet Mayol amb Ma. Magdalena Riera

Adrover, dia 20 de desembre a Els Dolors.

DEFUNCIONS

Donam el condol a les famílies de:
-Joan Grimait Riera “Vensís», a Manacor dia 18

de desembre.
-Maria Montserrat Pocoví Frau, «Ca s'escolà», dia

22 de desembre Manacor.

AGRAIMENT

Los familiares de Juan Grimait Riera, fallecido en
Manacor el jueves pasado, agradecen las muestrsa
de solidaridad y afecto demostradas por sus amigos
en estos momentos tan difíciles.

A todos, gracias.

PAU ¡AMOR PERA TOTHOM VOS DESITJA...
********34381010}3434***************

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR



La Jet-Set de fa uns
quants anys

«A la Gioconda»

Bricosegur Es Cos

BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE

Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor

ADAL I FELIÇ 1987

madenobler
Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.

Pau i Felicitat
per a tothom
vos desitja

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

Sa Bassa, 1 - Tel. 551802 - 553493 - MANACOR

Mans plegades, la Gioconda
perquè no té res que fer
Ja té ple es seu semen ter
per això, fa tanta bonda.
Te mira amb mitja rialla
se'n fot de tu, i tu no ho saps
¡Que et tapa es seny amb deu taps!!
!Fas de ninot de palla!.
Mona-Llisa; sorda i muda
avorrida des museu
es teu mig riure té es preu
d'es collons d'un cuc de ruda.

Pau Fornés



Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.

DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI, Passeig

Ferrocarril I - Tel. 55 03 28. LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA.  

VENC

*Vendo cuco coche-
cito Jane, como nuevo.
Pies para canastilla y
canastilla. Precio econó-
mico. Tel. 55 07 38.

*Vendo bicicleta co-
rrejor hombre seminue-
va. Tel. 55 0738.

*Se venen cans de
bestiar. Criadero Ca'n
Sion. Tel. 55 27 69.
*Nits).

-Seat Ronda PM- W
Preu interessant. Tel.
55 45 06.

-Camió Mercedes.
3.500 kgs. PM- M.
Preu interessant. Tel.
55 45 06.

-Seat 131 Mirafiori-
diesel PM - O. Buen es-
tado , buen precio. Tel.
55 45 06.

Vendo Zodiac - MKI
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.
Razón: Tel. 55 01 88.

COMPR

-Projector 8/Super
No necessáriament sonor.
Te1.55 31 20-56 71 86

ALTRES

Necesitamos chicos-
chicas para trabajo re-
dacción, interessados
personarse en Passeig
Ferrocarril, 1, día 31
de diciembre de 4 a 6.

Cerc cotxeria per
Hagar a qualsevol zona
de Manacor. Demanar
per Andreu, 55 02 29.

Necessitam joves per

dur a terme gestions co-
mercials. Treball a co-
missió.
Tel. 55 03 28.

-Se necesitan depen-
dientas, tardes. Lamar al
tel. 55 41 50.

-Necesitamos chicos/
as, como sub-agentes de
seguras. Importantes
comisiones. Tel. 55 09 68

-Profesor de EGB,
dóna classes de repàs.
Tel. 55 04 50.

Se traspasa Super-
mercado en Cala Millor.
Situación céntrica. Tel.
55 04 50.

Piso en Porto Cristo,
Fonera, 125 lo. A.

8.	 Tel. 55 11 57.
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Gallina que
	

Sopa d'ame-
no ret
	

ties

(Per a quatre perso-
nes)

-Una gallina mitjancera
-1/ ceba
-2 grans d'all
-Una safannària
-Dues tornàtigues de rame -
li et
-Un porro
-Un brotet de juevert
-10 ametles
-Un tassó de vi blanc
-Dues cullerades de saïm
-Dos tassons d'aigua
-Sal, pebrebò, 2 «clavos) ,

d'espícies i una llimona.

PREPARACIO

Tallarem la gallina en qua-
tre trossos i juntament amb
tots els ingredients, ho posa-
rem en una olla de test. La ta-
parem amb un plat fons, el
qual omplirem d'aigua bulli-
da, fins que estigui a punt,
sense deixar mai que s'acabi
l'aigua del plat.

(Per a quatre perso-
nes)

-1 1/2 litres de brou blanc
(d'indiot o gallina)
-250 grams d'ametles
-Una tallada de pollastre de
Ia part de davant
-4 cullerades de tapioca
sémola d'arròs
-Un ou bullit
-Sal, pebrebò i safrà.

PREPARACIO

Escaldarem les ametles i
les pelarem. Les posarem a
bullir amb aigua i sal i el po-
llastre. Una vegada cuites,
ho passarem pel passapurés
i ho mesclarem amb el brou,
juntament amb la tallada de
pollastre, feta trossets petits
quadrats. En bullir li posarem
Ia tapioca.

Afegirem sal si és neces-
sari posarem un poquet de
canyella a l'ou bullit. Després
ho deixarem coure 15 mi-
nuts.

Secció a cura d'En Sion Mascaró

Farem un brou amb els
ossos i les verdures. A part,
bullirem els menudons amb
sal. Colarem el brou i afegi-
rem els menudons fets tros-
sos i els ous bullits. Ho trem-
parem amb sal i pebreb6 i un
poquet de canyella.

Quan bulli hi posarem els
macarrons. Ho farem coure
10 minuts.

Macarrons
de menudons
(Per a quatre perso-
nes)
-Els ossos de 1/2 indiot o

O d'una gallina
-Uns menudons
-Un ou bollit
-Un poc d'api
-Dues safannàries
-Dues tomàtigues
-1/2 ceba
-200 grams de macarrons
-Sal, pebrebò i canyella

PREPARACIO 

MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS

BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN

MATERIALES DE MARMOLERIA 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 



1 1111 11 DE MCAT I11111111111111111111111111111111111111

Nadala queixosa
Bon-jesusset estimat,
no som qui per dir-vos res,
però crec que anau errat
consentint ser tan malmès.

Jaume San tandreu

Per que socorram la liana
del xot que us porta el pastor
i dis fressam de milana
el rossinyol de l'amor?

11111111

Per qué glaçam de fredor
el sant bof de la Pallissa
i borram la germanor
de la dolça escalfadissa?

Com jo puc dir eixos planys
si res faig així com cal?
Per això dic: Per molts d'anys.
Santes Festes. Bon Nadal,

No digueu que no es un frau
passar de Betlem a Roma
i convertir en palau
el niuet de la Paloma.

Per qué sanam rolegria
del càntic celestial
fent una mercaderia
de les festes de Nadal?

Els vostres representants
hem so//at/a Bona Nova
desfent tots els bells encants
que exhalava vostra Cova.

Es ben clar que ens hem passat:
Mentre Vos preniu un cos
per tot arreu veim pecat
com més innocent més gros.

Davant l'escapçada d'ala
d'un Nadal orfe d'amor,
us teixiré una Nadala
amb gemecs de trovador.

No vull esmenarplanetes
al Fill de l'Omnipotent,
però sembla que les Dretes
us beuen l'enteniment.

Si us encarneyeubastaix
de/a Humanitat captiva,
per què deixou que els d'abaix
anem sempre a la deriva?

Per què aclucam l'a/be/ló
que rajava la tendresa
d'un Déu que s'ha fet minyó
per enaltir la pobresa?

Per què assassinam la pau
d'eixa nit pregona i santa
i feim de l'home un esclau
i del cant, una complanta?

Per què arrem cam el remuc
al bou de la Menjadora,
quan mostrava, de retruc,
la bondat encisadora?
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A LOS CAZADORES
DE LIBERTAD.

Renault dedica el Renault 21
los cazadores de libertad. A los

que buscan un coche que satisfaga
todas sus necesidades y deseos.
Sin compromiso ni concesiones.
Renault 21 incorpora las

innovaciones tecnológicas y de
diseño que usted estaba esperando
ver en un automóvil. Por fin la
libertad está a su alcance.
No deje que se le escape. Vea hoy
mismo un Renault 21.

RENAULT21
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD.

Le esperamos en:

o Autos Manacor, S.A.
Exposición y yentas: Ora. Palma - Artá, Km. 48 - Tel. 55 42 50
Recambios y Taller: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93



OPTICO DIPLOMADO
CIConquistador 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - MANACOR

PAU I PROSPERITAT

ENAQUESTF_S FESTES




