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Alta Calidad a 
Bajo Precio

X 1 11:01E
MANACOR

Alta Calidad a Bajo Precio

Aceitunas rellenas El TORDO 450 grs 	 85
Aceituna ManzanillaFRAGATA 550 grs. C/H/ S/H 	 145
KETCHUP CASTER 300 grs 	 63
Mejillones GORRY 1/4 	 69
COLA CAO 900 grs 	 394
Chocolate NESTLE extrafino 150 grs 	 89
Galletas Girasol RIO paq.3-U. 600 grs 	 148
Café soluble Dama de  ESPANA normal 100 grs 	 289
Café soluble Dama de ESPANA descafeinado 100 grs 	 338

TM BEBIDAS Y LICORES

•Ceibri:P41

Neme
CONGELADOS

Calamar Romana PESCANOVA 400 grs 	 301
Porciones Merluza 400 grs. PESCANOVA. 	 242
Ensaladilla 400 grs. PESCANOVA 	 76
Gratinado de Merluza PESCANOVA 	 190
Calamar OLNER 	 pts. kg. 164
Cuerpos OLIVER 	 pts. kg. 549
Rape OLIVER 	 pts. kg. 598
Pescadilla OLIVER 	 pts. kg. 244
Rodajas Merluza OLIVER 	 268

TEXTIL

Calcetín deportivo todas tallas 	 170
TRINARANJUS 2 L 	 175 Calcetín niño verano 	 157
SEVEN UP 2 L 	 175 Bragas señora todas tallas 	 99
Vino MATEUS Rose 	 353 Camisas caballero 	 900
Vino Los MOLINOS B.T. y R. 	 81 Camisas algodón unisex 	 1.828
FUNDADOR 1 L 	 478 Fundas colchón matrimonio 	 588
Vermaut AGUILA Rossa 	 199 Fundas colchón plaza 	 474

Zapatos y sandalias piel niño y niña. 	 600

Perlan 1 L 	 256
LUZIL concentrado 5 k 	 699
COLON 5 kg 	 699
Gel TULIPAN Negro 11+Esponja regalo 	 216
Gel TULIPAN Plata 11+Esponja regalo 	 216
Pañal DODOT doble elástico T-G 60 u 	 1.553
Lote 3 perchas 	 112



mop.

'resentacio

La 'la

Al «Setmanari» hi ha una
pàgina, també per AP

A la darreria del mes d' abril, un redactor d' aquesta publicació es va
posar en contacte amb tots I cada un dels grups per tal de convidar-los a
fer una col.laboració I oferir-los les pàgines del «Setmanari» per publicar-
la. Es tractava, mês que d' una col.laboració, d' oferir la possibilitat a tots
els grups de poder explicar el seu programa o un aspecte puntual del
mateix, als lectors de la nostra revista. Es tractava, al fons, de donar les
mateixes oportunitats a tots els grups, ja que tots sabem que n' hi ha que
es moven dins una mancança de mitjans econòmics ben palesa. Aquest
es esperit de la publicació, el d' oferir les mateixes oportunitats a tota
persona o grup que vulgui participar en la vida pública i aquest es també

esperitamb que va nèixer la nostra editora, Informacions Llevant, S.A.
El passat dimecres, dia 13, el Batle de Manacor i número ú d' Aliança

Popular, anuncià telefònicament que el dia abans s' havia reunit el comi-
té del partit i que havia decidit rebutjar oferiment per antics «ressenti-
ments I suspicàcies».

Per la nostra part no hi ha res a dir sobre el tema: cada grup es qui per
decidir on publica els seus articles, els seus anuncis i es lliure fins i tot per no
acceptor una publicitat gratuita com la que oferí el «Setmanari» als grups
en general I a AP en particular. Els grups poden no dur un article com el
que nosaltres havíem soLlicitat -mes bé ofert- entre altres coses perquè
poden anar curts de temps i fins i tot d' idees, pore sembla increible per a
molts el que ho pugui fer per «suspiceicies o ressentiments».

D. Manuel Fraga, home de talent innegable, ha rebut innumerables cri-
tiques de molts d' indrets i s' ha queixat repetides vegades al Ilarg de la
seva cursa política dels mals tractes de televisió o dels mitjans públics.
Pere) mai, que nosaltres sapiguem, ha desatès ni a la televisió ni a cap

públic o privat, que li hagi sol.licitat la seva presència o la seva pa-
raula. Pel que hem vist, AP-Manacor es diferent. Es ben diferent.

Aquesta publicació, que ha intentat informar en tot moment amb la
major serletat i amb imparcialitat —sabem que aquest serei sempre més
un objectiu que no una realitat pel component humei de tot informador—
ha intentat tractar per Igual a uns i altres. Quan hi ha hagut ocasió, tant
s' ha parlat amb el President Cariellas —qui ens envià una felicitació per
lo bé I objectiva que havia quedat entrevista apareguda a aquesta re-
vista— com amb qualsevol regidor de Ajuntament, començant pel
Batle; pero no sempre podem dir que hagim rebut el mateix tracte que
altres per part del primer ciutaddi, que va gosar fins 1 tot vetar la publicitat
de l' Ajuntament -institucional, per tant- a aquest «Setmanari». Hem inten-
tat el mateix tracte per a tothom, pet-6 hi ha gent que no vol el mateix
tracte I s' estima mês poder-se queixar, després, de favoritismes o de que
s' ha dedicat mês espai als altres grups. Com no se n' ha de dedicar si
se' ns nega fins i tot la publicitatgratuita?

Quedi consteincia, per tant, d' aquest fet. Hem volgut dir-ho clarament
perquè ho sàpiguen els accionistes -alguns d' ells d' AP-, els nostres subs-
criptors i els cada dia mês nombrosos lectors: que sàpiguen ben a les cla-
res que nosaltres no hem marginat ni marginarem cap partit, encara que
en ocasions ens senfiguem marginats per algun d' ells. I que sàpiga Alian-
ça Popular -partit que mereix els nostres respectes ni més ni menys que els
altres- que al «Setmanari» hi ha una pàgina per ells. I que estam disposats
a guardar-la fins al darrer dia de campanya.

I una altra cosa: una representació d' aquesta publicació va a tots els
actes electorals, mitings, presentacions i sopars, sempre i quan se' ns con-
vidi; pero no anirem and on no ens vulguin. No volem que ens confonguin
amb els barruts!



AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT A.M.I.

C/. Peral, 7 - Entlo. 3°.
FINCA SA BASSA - Tel. 55 55 71 

AGRUPACIÓ MANACORINA INDePfNOENT

En nombre de los promotores e integrantes de la lista presentada por la
AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT A.M.I. nos alegra

coMunicarle que una vez superadastodas las trabas y dificultades puestas
por el Gobierno a los no afiliados a partidos politicos, nuestra candidatura

estará presente en las próximas elecciones municipales, con todos los
derechos...

¡LOS DERECHOS QUE USTED NOS HA DADO CON SU FIRMA!
HGRACIAS!!



SaM

Els grups es posen d'acord per
no embrutar el poble

Segons notícies, el dimarts pas-
sat, dia 12, els grups polítics que
concorreran a les properes elec-
cions municipals, tengueren una
reunió a l'Ajuntament. El tema a
tractar no era altra més que el d'e-
vitar que la campanya electoral de
tots els grups embrutás el poble,
aferrant paper per tot arreu, tirant
octavilles pels carrers, etc.

A la reunió es van posar d'acord
amb una relativa facilitat en el pri-
mer punt de no embrutar els ca-
rrers i les parets. En segon Hoc
també es va trobar l'acord entre
tots per tal de respectar el reparti-
ment d'espais publicitaris que as-
signarà una comissió encarregada
del tema. D'aquesta manera es
sabrà a cada partit quants de «pa-
nels» publicitaris li toquen o quan-
tes faroles pot utilitzar per a la seva
campanya. Dos politics quedaren
encarregats de fer aquests reparti-
ments.

En una cosa hi hagué també
total unanimitat: no utilitzar en cap
moment els jardins -els pocs jar-
dins- que té Manacor. La gespa
restarà tranquila. Tan de bò si tots
els grups respecten aquests
acords. I tan de be), igualment, si
tots ells es posassin d'acord en no
embrutar la campanya... de parau-
les malsonants, insults i acusa-
cions gratuites. Cosa que ha estat
bastant corrent aquest darrer man-
dat.

cent del pressupost teòric darrera
l'enquesta sembla excessiu.

QUINA MOGUDA DE TAULES
RODONES

Enguany han pegat fort les tau-
les rodones. Sembla haver-hi una
autentica febre. Vegeu: avui n'or-
ganitza una les Associacions de
Pares d'Alumnes dels Col.legis de
Manacor, amb representants de
cada grup. Dimarts n'organitza
una altra el Consell Local de la Ju-
ventut, amb els caps de llista, a la
Casa de Cultura de Sa Nostra; el
dia abans, dilluns, al Centre Joan
Mesquida es farà una espécie de
taula rodona amb un representant
de cada grup, girant la temática
entorn al taller i la residencia que
es vol muntar enguany mateix; en-
cara que al Joan Mesquida no hi
haurà públic. La revista «Porto
Cristo» n'organitza una altra amb
els caps de Ilista per tocar la temà-
tica del Port, dia 22, al Club Nàutic.
Aquesta publicació intenta ser di-
ferent i n'organitza una altra amb
una dona de cada llista, i es cele-
brarà al local de l'Associació de
Dones de Manacor, dia 25 de
maig, actuant de moderadora la
Presidenta d'ADM, Maria Duran.
Pel començament de mes, dia 1,
«Perlas y Cuevas» en munta una
amb els caps de llista al Teatre Mu-
nicipal. El que hem dit: moltes tau-

Els partits, d'acord en fer una cam-
panya neta ,

les rodones. Si seguin amb aquest
afany, prest els candidats aniran
de bòlit, una mica més.

EL WC DE CA'N MELIS, MOLT
SOL.LICITAT

No es que En Toni Pujadas hi
hagi posat «hilo musical» o que ho
hagi decorat amb obres d'avant-
guarda. No. Ximplement que l'ex-
cusat de les dones de l'Ajuntament
sembla el riu Jordà i neda per tots
els caires. Tant, que s'ha posat un
llistí telefònic a terra per poder-hi
entrar. No hi ha cadena, ni paper...
A la vista de les circumstàncies,
les eficients funcionàries munici-
pals, han optat per anar a «fer un
cafè» a Ca'n Melis. Tal com els ho
hem contat.

L'ENQUESTA QUE NO SORTI-
RA MAI

Encara que els grups -alguns
grups, mes be- diuen que no
creuen gaire en les enquestes, qui
mes qui menys sels mira. I qui pot
n'encarrega. El que passa es que
Ilavors es donen a coneixer o no,
segons les conveniències. Un
grup electoral de Manacor va con-
tactar amb Gallup per realitzar-ne
una dins aquest mes de maig. Hi
havia interés real en tenir-la sobre
la taula pocs 'dies abans de les
eleccions. La culpa de que no es
dugués a terme foren els cent mil
durets que valia enquestar tres-
centes persones, pam envant,
pam enrera. I es que fotre el 90 per



Sebastiana Carbonall
Fotos:Pep Blau

Els candidats a la Batlia

Bernadí Gelabert Sastre (CDS)

Es defineix com un home al qual Ii agradat tot el que sigui viure. «Una de les coses
mes importants de la vida és l'humor» ens diu. A les anteriors eleccions col.labora
amb la CDI. Malgrat que en aquestes es presentin vuit grups, es mostra optimista... i
molt realista.

-Bernadi, ha estat, com diuen,
Ia CDI, una cantera de poli-
tics...?

-Sí, és més, ha estat una cante-
ra de politics honests.

-Com valoraries la tasca duita
a terme per l'actual Consistori?

-Com a ciutadà, crec que la valo-
ració seria molt baixa. Crec que
moltes vegades durant aquests
darrers quatre anys, s'han antepo-
sat els interessos personals als in-
teressos del poble. Especialment
per part d'una gent concreta.

-Per això, com creus que seré
el proper Consistori?

-Millor. Hi ha moltes persones
que han vist que d'aquesta forma
no es pot funcionar i estan, estam
disposats a fer alguna cosa, per-
què això no seguesqui així.

-Qué pot aportar el CDS, i en
aquest cas concret, En Bernadi
Gelabert al proper Consistori?

-Crec que el que podem aportar
és feina. Ens han dit moltes vega-
des que som inexperts. Es cert,
però crec que s'ha de distingir
entre experiència i capacitat. Una
persona inexperta pot ésser
capaç. A més, de moment hem
comprovat que la capacitat dels
qui es consideren «experts» no ha
enlluernat ningú.

-Parlant d'una altra cosa, com
pensau fer la vostra campanya
electoral?

-Supôs que més o menys com
totes. Intentarem posar-hi una
mica d'imaginació. Farem, en tot el
possible una campanya digna,
sense desqualificar a la resta de
grups. Una campanya perquè la
gent se n'adoni compte de què hi
ha una gent capacitada interessa-
da en fer feina per Manacor.

-PublicAvem fa algunes set-
manes que algú t'havia intentat
desqualificar davant el CDS de
Ciutat, qué ens dius d'això...?

-Mira, a mi el partit no m'ha dit
res en absolut. Sé que des de
Palma estan ben satisfets de mi, i



això ás el que importa. Supós que
les persones que m'han intentat
desqualificar, ni tan sols tenen la
capacitat ni la categoria d'ofendre
a ningú.

-Quines promeses electorals
fa el CDS a Manacor?

-L'única promesa que podem fer
nosaltres, és la de fer feiina. Tot
dependrà naturalment dels resul-
tats de les eleccions. Si tenim pos-
sibilitats de fer feina, en farem. Si
els resultats no permeten fer
massa feina, exercirem la denún-
cia i criticarem les coses que no
ens agradin, és a dir, mantendrem
una actitud crítica.

-Tenim el costum de parlar
d'aspectes puntuals, com són la
cultura, l'esport...

-Desgraciadament tots aquests
aspectes que tu dius estan condi-
cionats pels doblers. Si no tens do-
blers, si l'Ajuntament no té doblers,
no pot fer massa actes culturals,
no pot potenciar l'esport... Perquè
una cosa resta clara, la imaginació
mai supleix els doblers.

-Essent així idõ, parle'ns dels
doblers, concretament d'hisen-
da, recaptació...

-Creim que s'ha d'intentar solu-
cionar el problema de la recaptació

municipal, especialment recaptant
el maxim possible. Que tothom
pagui el que li pertoca, i que no
només paguin uns i els altres no.
S'hauria de ser severs amb la gent
que no vol pagar i investigar per-
què el nivell de recaptació és tan
baix... per deixadesa... s'haurà de
millorar la recaptació, això sens
dubte.

-A quina comissió o comis-
sions t'agradaria treballar, Ber-
nadí?

-Possiblement a la d'hisenda, i
també a la de serveis socials. Mal-
grat que allà a on es mou més «ba-
rullo» és a urbanisme, també hi
treballaria si pogués...

-Si s'arribas a la necessitat
d'haver de fer pactes, amb qui
pactaria el CDS?
-Pactarem sempre amb aquelles
persones que vegem que volen fer
feina pel poble i que siguin el
maxim d'honestes.

-Quin seria un bon resultat pel
CDS a aquestes properes elec-
cions?

-Treure-ne quatorze... Mira, no
ho sé, com que és la primera vega-
da que participam no es pot fer
massa calculs. Sobretot, amb tan-
tes Ilistes...



Sopar del CDS a la Premsa Forana

Xisco Quetglas: «No descartam la possibilitat
de guanyar»

Dilluns passat, al Foro de Mallor-
ca, el Centre Democràtic i Social,
que lidera En Xisco Quetglas, oferí
un sopar -esplèndit- al Foro de Ma-
llorca, a tota la premsa forana de
Mallorca. Aquesta publicació hi as-
sisti, tal com té per norma a tots els
llocs on la conviden.

Mentre els convidats encetàvem
el segon plat, el líder centrista ma-
llorquí, deixant de banda el sopar,
començà el col.loqui amb els allé
presents. De entre tots el que va dir,
destacaríem el que ve a continuació:

«A aquesta comunitat autónoma
s'ha produit el que s'havia d'haver
evitat sempre: la provincialització.
Es un espectacle penós el que dona
Ia classe social que dona suport a
aquest Govern, rebent subvencions
de 500 mil o un milió de pessetes».
«Aquí no s'ha modernitzat res».

«De la ma d'aquest govern s'ha
introduit la banalització de la vida
política, entregant-la als poders féc-
tics». Segons Xisco Quetgles, la
nostra autonomia viu un drama per-
què esté governada «per gent que
-desde sempre- no ha tengut fe en
l'autonomia i que n'ha fet un assupto
purament competencial» i per altra
banda hi ha les «restriccions del Go-
vern Central, amb traves loapistes».
Així es produeix una situació kafkia-
na: els qui governen a Balears es
queixen que no venen doblers; en
realitat en venen pocs, però només
es gasten el cinquanta per cent.

Referent a la possibilitat de refor-
ma de l'Estatut va dir: «0 es profun-
ditza dins el modèl autonòmic que
tenim o ens carregam el modèl d'Es-
tatut i de pas, la convivència. Volem

més competències. Volem, que en-
cara que hi aniguem amb pauses,
l'any 88, quedi escrit negre sobre
blanc quines són les nostres compe-
tències».

De les Heis produides aquesta le-
gislatura, el líder del CDS salvaria la
d'Ordenació del Territori. S'han de
prendre mesures en urbanisme per-
què el territori no és elàstic. S'hauria
de fer un gran debat sobre quin és el
nostre model d'ordenació. Després
es podria decidir si autopistes, trens,
etc... pert) això resulta impossible si
no hi ha un partit de centre que go-
verni. Un partit que patrocini el debat
i sol.lucions des d'ell, no la crispació
entre uns i altres.

Atacà, més endavant a UM di-
guent que no era un partit de centre,
amb veleitats cap a la ingovernabili-

tat en funció de les própies perspec-
tives.

Pel que fa als possibles pactes de
futur, el CDS és partidari de gover-
nar amb minoria, si cal. «Reivindi-
cam els governs de minoria perque
obliguen a governar i no a coman-
dar. La nostra postura és que el qui
guanyi, governi. Arribada l'hora de
pactar se faria de forma pública i pu-
blicable, amb qualsevol força políti-
ca. Però mai es faria un pacte glo-
bal, sing que cada poble té autono-
mia per pactar amb qui vulgui».

Va tractar més temes, com és el
turisme, la premsa forana i altres i
acabé confirmant la presència d'A-
dolfo Suérez a la campanya del
CDS a Balears, sense confirmar la
data.

Text i foto: T. Tugo res

IPCORT
SON SERVERA

ENTRE CALA BONA I COSTA DELS PINS

TRAST I XALETS
PER VENDRE

A PRIMER" I SEGONA FILA

Informaciò: Tel. 58 65 24



PA
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR -CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10 DE
IA NOCHE

OFERTA ES REBOST MANACOR

DEL 18 AL 30 DE MAYO

QUELY Maria Bolsa 900 grs 	 265
QUELY Maria Bolsa 450 grs 	 148
Sopa LA FAMILIA bolsa 1/4 k 	 42
Sopa LA FAMILIA bolsa 1/2 	 79
Café RICO molido superior bolsa 250 grs 	 195
Galleta Petit tostada de RIO paq. 400 grs 	 88
Atún aceite ISABEL 1/8 paq. 3 u. 	 120
Corn Flakes de KELLOGS'S est. 250 grs 	 124
Crema Quick de KNORR (Champiñón, espárragos, pollo
y6 verduras) 	 99
Comida para perros DOG Chow bolsa 1,500 	 339
Comida para gatos Cat CHOW bolsa 1,500 	 425
Margarina FLORA tarrina 400 grs 	 122
Caldo AVECREM cuadruple est. 8 past 	 74

LÍQUIDOS

Coñac VETERANO botella 11 	 449
Champan DELAPIERRE extra botella 3/4 	 254
Vinos BACH (Tto, Rdo. y Bco. seco) bot. 3/4 	 255
Zumos FRUCO (Naranja y melocotón) botella 11 	 125
Naranja, limón y lemonade SCHWEPPES botella
pet. 2000 	 138

CHARCUTERIA

Jamón cocido extra Delicatense de PURLOM 	 850
Mortadela con aceituna de PURLOM 	 365
Chorizo extra Cular de REVILLA 	 855
Queso EL VENTERO de Forlasa 	 875
Pollo CAMPERO 	 250
Falda de ternera con hueso 	 375

Ia buena compra mas fácil

CONGELADOS
Croquetas PESCANOVA (pollo y bacalao) est. 333 grs 	 125
(Además llévese 3y  pague 2)
Croquetas PESCANOVA (pollo y langostino) est. 600 grs 	 185
Nórdicos de pescado FINDUS est. 240 grs 	 255
Ensaladilla FIN DUS est. 400 grs 	 85
Pollo empanado FINDUS est. 330 grs 	 295

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Papel higiénico COL hogar 2 capas paq. 4 rollos 	 125
Rollo cocina COL hogar paq. 2 rollos 	 124
GIOR a mano bot. 1 I. (con vale 10 pts) 	 195
GIOR vajillas bot. 11. 	 74
Bolsa basura FORT 1NET 52x58 rollo 25 u. 	 69
Bolsa basura GOOBOL 55x60 rollo 20 unidades 	 80
Pañuelo TEMPO bolsillo 6x10 	 58

SOLO MANACOR
Nevera camping 25 litros 	 1.595
Lote 4 fiambreras 	 395
Lote 4 vasos más 4 platos 	 285
Copa ARCOPAL Provenza (agua y champan) 	 99
Copa ARCOPAL Provenza vino 	 88
Copa ARCOPAL Provenza jerez 	 75
Copa ARCOPAL Provenza helado veneciana 	 150

OFERTA «ES REBOST» PARA LA
TERCERA EDAD
del 4 al 30 de Mayo



ÉS HORA • • •

PSOE
ELECCIONS 87

Pere Serra, candidat al Parlament

Local Electoral:
C/. Oleza, 1 - MANACOR

Jaume Liun, canaiaat a ia tsatiia

D'UNA MAJORIA

El PSOE inaugura el seu local
Dilluns passat, sobre les vuit del

vespre, el PSOE inaugura el seu
local a Manacor, situai al carrer
Olesa. A la inauguració hi assistiren
els candidats socialistes, premsa, i
públic en general.

S'oferí un refresc, i es projecta un
videu que sera, es supgs, un dels
atractius de la campanya socialista.

El videu ofereix imatges de Mana-

cor, acompanyades de la música del
grup <<Calabruix», cançons del seu
disc «Som». Al mateix temps, En
Jaume Llull ofereix una explicació
de projectes, i parla del que sera el
programa electoral. També interve-
nen al videu la resta de candidats a
l'Ajuntament de Manacor, i En Pere
Serra candidat al Parlament Balear.

Fotos: Pep Blau



MANACOR

NTA
UZ

TENERIFE

S' entreget a la premsa un resum programàtic

Presentació de la candidatura d'AMI
Dimarts passat els mitjans de co-

municació local i provincials, ens
reuníem al restaurant -Los Drago-
nes» de Porto Cristo, amb els mem-
bres de la candidatura d'AMI (Agru-
pació Manacor Independent). Presi-
dia la taula el seu número ú, Antoni
Sureda.

El sopar va ser d'allò més bo, prou
informal, allà se'ns entrega un
resum del programa sobre adminis-
tració local redactat per AMI, i que
és, bàsicament, un resum del pro-
grama electoral.

Antoni Sureda presentà, als plats
dolços, als diversos candidats pre-
sents a l'acte -ja que no tots pogue-
ren assistir al mateix- va ser una
presentació quasi quasi familiar.

Els punts bàsics del programa
d'AMI, es divideixen en tres grans
blocs: econômico-administratiu, pla-
nificació territorial, serveis munici-
pals, i un pla d'emergència per l'any
1987.

El Pla d'emergència diu:
--Bloqueo de los gastos no im-

prescindibles, especialmente los de
favor politico o clan.

-Pago de Ia totalidad de las deu-
das, recurriendo al crédito si es ne-
cesario.

-Terminar el asfaltado de las ca-
Iles, como punto de partida y en ga-
rantía de credibilidad.

-Dejar resuelta la reorganización
interna del Ayuntamiento al término
de los primeros 100 días de manda-
to».

Fotos: Pep Blau.

•
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¡SUPER OFERTA!!
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DEL 23 AL 27 DE MAYO

POR 19.900 PIS.
INCLUYE: AVION IDA Y VUELTA + TRASLADOS + ESTANCIA EN

APARTAMENTO (2 llaves) EN A.D. + ASISTENCIA GUIA

¡ ¡APROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD!!

CONSULTEN POSIBILIDAD AUTOCAR DESDE MANACOR Y OTROS PUEBLOS

1-
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Els candidats a la Batlia

Antoni Sureda Parera (AMI)
Fa vuit anys que entrà en política, dins la primera llista municipal del PSOE. Ha

participat de la tasca municipal dins les comissions de Cultura i Urbanisme. Dins el
darrer any, ha donat un fort impuls al Pla General d'Ordenació Urbana. Fa pocs mesos,
després de sortir del partit socialista, ha format un nou grup politic: AMI.

Antoni Tugores
Fotos: Arxiu

-Estaries d'acord amb la valo-
ració -3,73- que feien els nostres
enquestats de la tasca de l'ac-
tual consistori?

-Jo no puc discutir aquesta valo-
ració, enc que no la compartesc.
Entec que la imatge donada pel
consistori pot correspondre, però
Ia realitat no seria tan pessimista.
A la vista de tot el que ha passat
durant aquest consistori, una valo-
ració tan baixa.

-Com definiries aquests da-
rrers quatre anys de tasca muni-
cipal?

-Per jo han estat difícils perquè
hi ha hagut una transició legal dins
Ia nació, el que ha duit un «clespis-
tei , dins les corporacions locals.
Han aflorat problemes personals i
de clans, que es el que nibs mal ha
fet a aquest consistori. Però en-
tenc que qualque dia havien de
sortir a Ilum i ha estat millor que
hagi estat ara.

-Quins són els motius que
t'impulsen a repetir i tornar-te
presentar?

-En primer Hoc, la política m'a-
grada. Independentment d'això,
entec que la situació actual dana-
va peu a plantejar-nos la tasca mu-
nicipal entesa cap al poble, cap als
pobles, una vegada consolidades
les Ilibertats personals dins el país.

-Estas d'acord amb and que
diu que «nunca segundas par-
tes fueron buenas»?

-Sups que es refereix al re-
començar politic. Jo diria que es
una frase feta. Si una persona creu
que pot desenvolupar unes activi-
tats, pot i vol, es absurd no fer-ho a
un regim lliure. A Espanya hem
cremat molt aviat etapes polítiques
i de la mateixa manera hem cremat
politics. A Europa no es així; co-
mencen a ser bons politics quan fa
vint anys que hi estan aficats. Jo
crec que ara estic molt més prepa-
rat que abans per a servir el meu
poble.
- AMI fa de la seva indepen-
dência una bandera. Es una
avantatge ser independents?

-A nivell municipal entenc que
sí. Massa vegades el politic local
s'ha vist obligat a seguir directrius
que no responen a les necessitats
reals del poble, sinó programes del
partit, a nivell insular o nacional, o

a estratègies de partit. Dins un mu-
nicipi un ha de representar al muni-
cipi i res més. Personalment he de
dir que mai em vaig aturar d'en-
frontar-me al partit on militava, ja
que pensava que hi havia maneres
millors de defensar els interessos
del poble.

-Realment hi ha molt de diri-
gisme, a Ciutat?

-Per desgràcia sí. Jo respect
unes directrius globals del partit,
però obliden que amb massa fre-
qüència l'home del poble veu com
s'esfumen les il.lusions del seu
poble. I l'obligació d'un politic de
poble està en reivindicar això. Lo
mós absurd que pot passar a un
politic es creure-se representant
del partit dins el poble i no a la in-
versa.

-Com penses que podria ser el
nou consistori?

-Jo crec que variarà bastant.
Tota l'experiència viscuda tendre
un Os específic. Llavors, la nor-
mativa ha canviat el que obligare a
formar una majoria. I per acabar,
pens que el pitjor moment haure
passat amb aquesta legislatura, el
nou ajuntament ha d'ésser millor
que aquest.

-I que pot aportar el teu grup,
AMI, a aquest nou consistori?

-Com ja hem anunciat, aportare
uns punts i un programa de gestió,
pràctic i que podria aportar com
una espècie de cernara de com-
pensació entre els conceptes clàs-
sics dreta-esquerra. Dins AMI l'ú-
nica regla que existeix es oblidar-
se, quan es parla de temes munici-
pals, d'ideologies i tendencies.

-No és difícil, pert), dur una
tasca endavant amb un grup tan
heterogeni?

-Crec que si volguéssim dur la
nostra actuació més enllà de l'es-
tricte gestió municipal, seria im-
possible; per aixa tan sols ens pro-
posam actuar dins l'ajuntament.
L'ambient està madur per dur en-
davant aquest projecte. L'Ajunta-
ment no es un parlament; pens
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que a les municipals la Ilista hauria
de ser oberta.

-A Manacor es presenten vuit
llistes. No són massa?

-Possiblement, sí, però entenc
que no és aquest el problema. Jo
crec que es fantàstic que es pugui
presentar tota aquella persona
que té un missatge diferenciat,
sempre que es complesquin les
normes del joc i amb uns pactes de
majoria obligats. Que hi hagi vuit
llistes obri molt l'espectre electo-
ral, ja que els grups coneguts co-
mencen a ser grups tancats.

-No és la teva una visió una
mica optimista del problema,
quan altres creuen que hi ha vuit
llistes perquè hi ha personalis-
mes entre els politics i nul.les
possibilitats d'enteniment?

-Potser, els factors humans ju-
guen el seu paper. No hi ha dubte
que hi ha persones que podrien fer
feina plegades i que no en fan per
qüestions que no són d'ideologia;
pert, això no es pot evitar, som hu-
mans. Jo crec, malgrat tot, que és
fantàstic que sia així, que es pugui
fer així.

-Quin seria un bon resultat per
AMI?

-Bo seria tenir majoria, clar, pert)
una persona no pot oblidar mai les
circumstàncies. Tendrem dificul-
tats perquè el nostre missatge és
nou de no-ideologies dins l'Ajunta-
ment. Sabem de la potència d'al-
tres llistes i, per tant, per noltros un
bon resultat seria tenir el pes sufi-
cient per a poder imposar una
acció pragmatida que precisa l'a-
juntament.

-Estás d'acord en que cada
vegada més la gent vota perso-
nes a les municipals i no ideolo-
gies?

-Completament d'acord, per
això neix AMI. A Manacor el que es
coneixen són les persones i la ca-
pacitat de feina de cada persona.

-En que basareu la vostra
campanya electoral?

-Intentar donar a conèixer el
nostre programa de punts d'acció,
basat en realitzacions pràctiques i
en comunicar-nos, porta per porta,
persona a persona, ja que sabem
que altres mitjans ens estan prohi-
bits per l'excessiu cost.

-Dins quina érea et trobaries a
gust, treballant, dins el nou con-
sistori?

-No tenc excessives preferèn-
cies per una àrea determinada. Jo
conec una mica les àrees de Cultu-
ra i Urbanisme. La veritat és que
no he treballat mai dins Hisenda i
no em desagradaria treballar-hi.

-Sembla difícil que un sol grup
tengui majoria, per tant s'hauria
d'anar als pactes. Amb quins
grups estaries disposat a pac-
tar?

-Si arriba la necessitat d'haver
de pactar ho farem amb el grup o
grups que més s'acostin a la nos-
tra idea d'Ajuntament de gestió i
ens donin més garanties de dur-ho
endavant.

-Quina promesa podries fer
als possibles electors?

-Dins el nostre programa deim
que hi ha obres que no són irrealit-
zables i que tot depèn del pressu-
post. Jo incidiria en millorar l'as-
pecte exterior del poble de Mana-
cor i els altres nuclis de població
del municipi: Es Port, Son Macià,
etc. Tots aquests nuclis podrien
ser molt més agradables i sembla
que hem tornat enrera, avui són
Ilocs abandonats. S'ha de fer un
esforç per adecentar el poble.
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Divendres dia 22, organitzada per la
revista «Porto Cristo»

Taula rodona sobre
Porto Cristo, amb els
números uns

Organitzada per la revista .Porto Cristo» divendres
qui ve, dia 22 de Maig, a les 22 hores, es celebraré al I
Club Nàutic del Port, una taula rodona amb els núme-
ros uns de les diverses candidatures.

Tots els grups han confirmat la seva assistència a la
taula rodona, que tendrà com a lema «Proyecto de
Porto Cristo». El moderador de la mateixa seré el direc-
tor de la revista, En Rafael Gabaldón.

També es preparen dues taules rodones més, una
per dia 25, organitzada per aquest SETMANARI, sobre
«la dona i la política municipal., que serà moderada per
Maria Duran, Presidenta de l'Assemblea de Dones.

I poissiblement se'n farà una dia 1 de Juny, al Teatre I
Municipal, organitzada per .Perlas y Cuevas., amb els
números uns de les llistes.

Dr, JACINTO GALVEZ
- Urología General e Infantil
- Andrologia (Planing familiar e infertilidad)

******* -*--***
Horas convenidas
Plaza Weiler, 2- 1 0 Dcha.
Tel. 55 55 87 - MANACOR
Tel. 28 23 44 - PALMA



¿Enfin», com diria Elf...ja ho veu-
rem, dia 10, qui serd, en esser cuit...

En 5. LI-. se 'n va anar abans d'aca-
bar i sense dir res, i En Sureda se va
haver de heure totsofet ses vuit flote -
[[es de xampany que havia duit per
cefebrar sa cfespedida...(encara dorm

es sefempe)...

Deu esser que estd nerviós, En Tut-
Ankh-Omar, quan veu que ses en-

questes no fi auguren molta continui-
tat en es trono...i si no is reefegit

s 'haurà de despedir des pantano, de
sa piràmide f de s 'ofeoducte (per ex-
portar ali d'oliva des tinat a la «con-
tra» nicaragüenca) que ti projectats...

-0
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Aix() sí, han començat a edifIcar ses
runes des pofiesportiu, i una espècie
d'urbanització a Na Xicamunda per
fer-hi es pofon. 'Tot ben asfaftadet,
per que hi hagi mis terreny per criar-
hi cfotets, que aniran creixent amb et

temps i un dia hi caurem tots cfe-

i*J0- 44-11v•4

[partant cíe coses sèries, va ser [[asti-
mós, de tot de tot, però, s 'espectacle
des cía rrer pfenari...Es faraó va per-
dre ets «estribos» i va insultar an En
Muntaner, h va dir oreiut, aquest fi
va dir poca-verganya, i un poc mis i

s 'estiren es monyo...

..L- ono.  ses efeccionsja són aquf,
com aqueff que passat qua-
tre anys...quasi mif cinc-cents dies...

Ara Manacor segireix&ual: cfots, fo
rats, brutor, i un ofier que encara

fard campanya bravejant d'haver
arreg fat es pob

Lfavors, quan tot sigui un gran clot,
N'Omar Shenff f'ampfird d'arua i

veurà reafitzada s 'd.fusió  cíe sa seva
vida: inaugurar un «pantano»!

partant d'urbanitzacions, mos han
dit que quarcú ha aferit un so far a

Cala Varques a fa pastora per taf de
subornar- fa i que deixi fer tranquils

an es secre i es depo...



Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca

Designados los miembros de las mesas
electorales

El pasado miércoles, 13 de Mayo, se celebró un pleno extraordinario para designar
los miembros de las mesas electorales, para las próximas elecciones municipales, au-
tonómicas y al parlamento europeo.

Distrito 1 - Sección 1, mesa A
Titulares:
Presidente: Miguel Ferrer CaneIlas
1 er. Vocal: Fernando Fuster Fames
2 Vocal: Juan Grimait Galmés

Distrito 1 - Sección 1, mesa B
Titulares:
Presidente: Lorenzo Mestre Pascual
1 er. Vocal: Francisca Nadal Cabrer
2 Vocal: Miguel Pol Bassa

Distrito 1 - Sección 2, mesa A
Titulares:
Presidente: Lorenzo Caldentey Fons
ler. Vocal: M. Antonia Durán Pascual
2 Vocal: M. Monserrat Ferrer Oliver

Distrito 1 - Sección 2, mesa B
Titulares:
Presidente: Juan Mascará Gelabert
1 er. Vocal: Miguel Munar Servera
2 Vocal: Juan Riera Pol

Distrito 1 - Sección 3, mesa A
Titulares:
Presidente: M. Juana Fullana Nadal!
ler. Vocal: M. Antonia Bennasar Salas
2 Vocal: Miguel Adrover Pascual

Distrito 1 - Sección 3, mesa B
Titulares:
Presidente: Sebastián Jaume Mestre
1 er. Vocal: Esperanza Juan Bordoy
2 Vocal: M. Luisa Martinez Peña

Distrito 1 - Sección 3, mesa C
Titulares:
Presidente: Francisca Santandreu Sureda
ler. Vocal: Domingo Truyols Mascará
2 Vocal: Catalina Vives Puigrós

Distrito 1 - Sección 4, mesa A
Titulares:
Presidente: Isabel Fuster Cabrer
ler. Vocal: Juana M. Galmés Fullana
2 Vocal: Ana Homar Nadal

Distrito 1 - Sección 4, mesa B
Presidente: M. Rosa Rosselló Ramón
1 er. Vocal: M. Antonia Sureda Vives
2 Vocal: Catalina Vadell Nadal

Distrito 1 - Sección  5, mesa A
Titulares:
Presidente: Elvira Casado Sanchez
1 er. Vocal: Antonio Cozar Nuñez
2 Vocal: Manuel Gaya Garcia

Distrito 1 - Sección 5, mesa B
Titulares:
Presidente: M. Jose Robles Gallego
ler. Vocal: Rosa M. Rodriguez Hernández
2 Vocal: Bárbara Rosselló Gomila

Distrito 2- Sección 1, mesa A
Titulares:
Presidente: Jose M. Forteza Miró
1 er. Vocal: Onofre Galmés Bosch
2 Vocal: Nemesio Hurtado Bernal

Distrito 2 - Sección 1, mesa B
Titulares:
Presidente: Andres Mascará Gomila
ler. Vocal: Antonio Pascual Llull
2 Vocal: Buenaventura Pol Marcos

Distrito 2 - Sección 2, mesa A
Titulares:
Presidente: Miguel Durán Vives
ler. Vocal: Mateo Flaquer Sansó
2 Vocal: Juan Huguet Lliteras

Distrito 2 - Sección 2, mesa B
Titulares:
Presidente: Miguel Rossell6 Galmés
1 er. Vocal: Magdalena Serra Puigrós
2 Vocal: Jaime Salas Sureda

Especialidad en:
Arr.& brut
Sopas
Porcella
Lengua
Frito mallorquín

SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO TODO El DIA



Distrito 2- Sección 3, mesa A
Titulares:
Presidente: Isabel Caldentey Busquets
ler. Vocal: Antonia Ferrer Tur
2 Vocal: M. Cristina Galmés Amer

Distrito 2- Sección 3, mesa B
Titulares:
Presidente: Ana Parera Galmés
ler. Vocal: Bartolomé Pascual Sureda
2 Vocal: Magdalena Rotger Ferragut

Distrito 3 - Sección 1, mesa A
Titulares:
Presidente: Jose Antonio Heredia Otero
ler. Vocal: Rafael Galmés Galmés
2 Vocal: Daniel Fernández Vicente

Distrito 3 - Sección 1, mesa B
Titulares:
Presidente: Francisco Miró Gallego
ler. Vocal: Juan Riera Durán
2 Vocal: Juan Riera Oliver

Distrito 3 - Sección 2, mesa A
Titulares:
Presidente: Juan Fullana Oliver
ler. Vocal: Margarita Fuster Perelló
2 Vocal: Antonia Gelabert Gomila

Distrito 3 - Sección 2, mesa B
Titulares:
Presidente: Jerónima Ray6 Amengual
ler. Vocal: Esteban Pont Maimó
2 Vocal: Francisca Sureda Domenge

Distrito 3 - Sección 3, mesa única
Titulares:
Presidente: Bárbara Puigrós Sense)
ler. Vocal: Catalina Riera Mascará
2 Vocal: Pedro Sufier Su rede

Distrito 3 - Sección 4, mesa A
Titulares:
Presidente: Gabriel Barceló Boyer
ler. Vocal: Juan Estelrich Domenge
2 Vocal: Francisca Durán Melis

Distrito 3 - Sección 4, mesa B
Titulares:
Presidente: Jaime Melis Llodrá
ler. Vocal: Antonio Pastor Febrer
2 Vocal: Catalina Riera Adrover

Distrito 3 - Sección 5, mesa única
Titulares:
Presidente: Catalina Puigrós Sureda
ler. Vocal: Pedro Torres Pascual
2 Vocal: Bartolome Colomar Ferrer

Distrito 4. Sección 1, mesa A
Titulares:
Presidente: Augusto Bosch Bouvart
ler. Vocal: Francisca Ferrer Riera
2 Vocal: Gabriel josé Galmés Truyols

Distrito 4 - Sección 1, mesa B
Titulares:
Presidente: Isabel Matamalas Nadal
ler. Vocal: Juan Parera Ilull
2 Vocal: Antonia Pizá Roca

Distrito 4 - Sección 2, mesa. A
Titulares:
Presidente: Victoria Castells Moles
ler. Vocal: Pedro Ballester Duran
2 Vocal: Jaime Barceló Riera

Distrito 4 - Sección 2, mesa B
Titulares:
Presidente: Pedro Rosselló Barceló
ler. Vocal: Catalina Sureda Cladera
2 Vocal: Miguel Tomás Serralta

Distrito 4 - Sección 3, mesa A

(Calas de Mallorca)
Titulares:
Presidente: Jesús Felipe Ingelme Garcia
ler. Vocal: Antonia Sandoval Cuenca
2 Vocal: M. Isabel Rodriguez Sánchez

Distrito 4 - Sección 3, mesa B
(Son Macià)
Titulares:
Presidente: M. Regina Morante Fernández
ler. Vocal: Jaime Barceló Adrover
2 Vocal: Pedro Antonio Pascual Vaguer

um'
MALLORGIUMA

manacor - mallorca
carrer león XIII, 16

Dia 19, dimarts, a les 21 h. presentació de
candidatures als medis de difusió socials

Dia 30, dissabte, a les 21 h. sopar de
companyerisme

(retirada de tickets als candidats i membres del Comité)
Joan Manuel Francía Parera
candidat a l'Alcaldia per UM

Honradesa i eficacia... 	 MANACOR GUANYARÀ



PIJP
Margarita Ferrer Alós
candidata a la Alcaldía de Manacor

Martes, día 19, a las 22 horas

PRESENTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA DEL P.D.P.

En el Bar Sa Volta, 2° piso

Con la presencia de:

CRISTOBAL SOLER 
Candidato del P.D.P. de Baleares

MIGUEL FIOL
Candidato al Govern Balear

MARGARITA FERRER 
Candidata a la Alcaldía de Manacor



Què és el P.D.P.?
Partit Demócrata Popular.

Es un partit que s'inspira en els
valors de l'humanisme cristià, que
manté la defensa permanent dels
Drets Humans contra qualsevol
classe de dictadura, perquè entén
la llibertat com un dret de l'home.

Té una presència efectiva a 52
països. A Europa governa a Ale-
manya, Itàlia, Bélgica, Holanda,
etc... i més de 70 milions d'euro-
peus el voten.

El P.D.P. és un partit al servei de
l'home. No és un partit de dretes ni
d'esquerres perquè la raó de la
seva -existència és cercar sempre
el benestar dels pobles a través de
la llibertat i la justícia.

El P.D.P. defensa la solidaritat.
Considera que el més important és
l'home i , per tant, tot ha d'estar al
seu servei.

Al P.D.P. no li interessa ocupar
el poder com tal, ni tampoc de
servir-se'n en benefici propi, sim-
plement actua com un mecanisme
que ofereix als ciutadans un pro-
jecte polític i la possibilitat de realit-
zar-lo. Aquest projecte es basa en

la doctrina i en els principis dels
grans mestres de la Democràcia
Cristiana europea; homes tan im-
portants com Konrad Adenauer,
Alcide de Gasperi o Robrt Shgu-
mann, hi figuren. A la vista hi ha els
resultats, com ara el ressorgiment
des de les ru'ines de la segona
guerra mundial, l'Europa del Mer-
cat Comú, etc... que serveixen
com a exemple.

El P.D.P., en aquesta ocasió, es
presenta a les eleccions tot sol, per
primera vegada. Els militants i els
simpatitzants que el componen, la
majoria, no han exercit mai en polí-
tica. Per tant, no és cert que el
P.D.P. dividesca cap partit polític
ja que s'ha constitu'it, per regla ge-
neral, amb gent sense afiliació de
cap classe a altres partits, agrupa-
cions independents, etc.

La iniciativa ha estat integrar
persones de bona voluntat, amb
preocupacions socials, amb ganes
d'ajudar els altres i que han com-
près com és d'important per a una
Comunitat que la gent millor s'hi

posi al servei des de les institu-
cions públiques per tal que l'eficà-
cia més gran de la seva feina i els
fruits de la seva bona gestió crista-
litzin en benefici de tots.

Amb el costat que ens fan tots
els partits Demòcrates Cristians
del món, començam el nostre
camí. Per part nostra, sempre ten-
drem la consciència tranquil.la
perquè, amb la nostra modèstia,
intentam establir un pont per tal
que la nostra Pátria, la nostra Co-
munitat i el nostre poble puguin
disposar d'un mitjà tan útil i tan im-
portant per resoldre els problemes
pendents, que són molts, igual que
abans ho varen fer els partits ho-
mòlegs al nostre.

El poble sobirà, serà qui tendrà
Ia paraula, dia 10 de juny que ve.

Margalida Ferrer Alós
Candidata a l'Alcaldia per el P.D.P.

Manacor

SE NECESITA
1 EVECANICO	 1 ELECTRICISTA COCHES

	
1 ALMACENISTA RECAMBIOS

Presentarse en: itb.Royrzeo-

Salvador Juan, 67- Manacor (de 9 a 13,15 ó de 160 20,15) Reserva a colocados



Vuit grups, vuit campanyes electorals

La moguda política ja ha començat, ja fa temps que ocupa la major part de la premsa
manacorina i és atenció dels que amb més interés segueixen els esdeveniments de tal
tarannà. Amb allò que s'ha fet anomenar precampanya els partits politics
confeccionen les seves llistes, organitzen sopars-assemblees i es donen a conèixer a
Ia premsa. La precampanya, si bé sense un temps concret marcat per la Ilei ja ben
institucionalitzada, és una excusa per començar a preparar per quan arribi el temps de
fer anti que fins el moment de la vertadera campanya no poden fer demanar vot. Pocs
són els que, a hores d'ara, han concretat les activitats que pensen dur a terme per
donar-se a conèixer, també el seu programa, per demanar el vot en definitiva. Uns per
manca de doblers, altres perquè encara van un poc enrera d'osques, d'altres per a por
a ser copiats “el programa de campanya és quasi com el vot, secret», això és tot el que
de moment tenen pensat fer les diferents candidatures. “Tot!? -Diven remugant
perquè no tenen més doblers- Que no te basta bé? Sense concretar massa doncs,
degut al fins ara esmentat, el següent reportatge ha de servir per conèixer tant quines
són les linies generals que segueixen els partits per tal tasca com per establir
diferències en relació a les seves possibilitats econòmiques, el seu estatus de partit
estatal o independent, d'esquerres, dretes o centre, etc...

Text: Albert Sans6

De 150.000 a 1.000.000 de ptes.

Comencem pels doblers im-
prescindibles per dur endavant la
campanya electoral i primera preo-
cupació dels capdavanters dels
partits. La I lei estableix un màxim
de despeses per candidatura en
relació a la quantitat d'habitants de
Ia localitat. Un màxim de 20 ptes.
per habitant dema als nostres par-
tits la possibilitat de gastar-se
aproximadament unes 480.000
pts. Però feta la Ilei feta la trampa,
les despesesde la precampanya
no hi estan incloses, les aporta-
cions particulars tampoc i les xifres
van pujant, si bé mai en tenen
prou. Els doblers són els que com-.

porten les primeres diferencies a
l'hora de fer campanya. Els partits
d'àmbit nacional sempre tenen
certs avantatges sobre la resta;
pesquins, sobres amb la correspo-
nent papereta de vot, programes
etc. ..estan pagats pels partits, pels
socis. Però també amb ells cal es-
tablir diferències, els partits més
consolidats són AP i PSOE que
sense cap dubte disposaran de
més doblers que el PDP, CDS o
EU. Els partits independents no
gaudeixen de tal avantage pert)
procuren treure d'aquí d'allà, igual
que els primers, i no es fan molt
alluny aconseguint passar l'estipu-
lat per la Ilei. Per suposat els partits
no poden anar dient el que gasta-
ran en les campanyes, sobretot
quan passen aquest màxim esta-
blert, pert), sense por a equivocar-

nos, podem establir una escala
des del baix pressupost amb que
parteix Esquerra Unida fins als que
probablement faran aprop al milió
de pessetes.

AGRUPACIÓ MANACORINA NDEMNDENT

AGRUPACIO MANACORINA
INDEPENDENT

0 la primerenca precampanya,
començaren prest per donar-se a
conèixer abans que els demés
partits amb més mitjans els pas-
sassin davant. Partit independent,
ja té ben fermats els caps per
aconseguir el suficient per dur en-
davant el que tenen programat. El
seu capdavanter creu amb la ges-
tió personal. Antoni Sureda ja té
preparats una bona partida de so-
bres per repartir casa per casa
amb el programa i demanant el
vot, si ademés vares donar la sig-
natura per fer possible la presenta-
ció de la candidatura se t'agrairà.
Estant preparant, per altra banda,
24 hores de futbito al camp del mi-
nigolf a Porto Cristo per dia 6 de

juny i alguna altra activitat esporti-
va encara sense concretar. En
aquestes dades organitzaran una
vetlada de festa per la qual s'estan
fent les gestions pertinents amb
els músics. Algun míting-conversa
«per alb de que s'ha de fer» i pocs
cartells de carrer configuraran la
tasca propagandística de AMI.

AIL
PDP

PARTIT DEMOCRATA
POPULAR

0 la il.lusió posada en Manacor.
La cap de llista Margalida Ferrer
ens digue que hi havia un gran in-
terés per part del partit a nivell de
Mallorca i que per tal motiu comen-
çaran la campanya electoral amb
la reunió de tots els candidats de la
resta de pobles i candidats al par-
lament a Manacor. Esperen comp-
tar amb la presència d'Oscar Alza-
ga o Xavier Ruperez per aquest
aconteixement o per les altres acti-
vitats previstes. Amb la presenta-
ció dels candidats encara per fer,
tenen prevista una festa popular



per dia 6 de juny amb grups musi-
cals i demés. Uh tant limitats pel
pressupost no creuen massa amb
els mítings i més en la propaganda
gráfica, cartells, premsa, etc...

ap
ALIANÇA POPULAR

0 la tardana organització de les
activitats. Ademés del poc que
sabem pareix que estarem estona
a rebre cap tipus d'informació, si la
rebem algun dia. El cap de Ilista i
batle del nostre Ajuntament Ga-
briel Homar ens digué que de mo-
ment no tenien res programat ni ho
tendrien per ara, a menys de la ve-
tlada de ball de bot i entrega de
senyeres a cada grup de ball parti-
cipant programat pel proper dis-
sabte a vespre, els cartells de la
qual ja són al carrer. Es parlava i es
parla encara de l'assistència de
certs personatges polítics de rele-
váncia en el partit. L'assistència de
Manuel Fraga, candidat al parla-
ment europeu, a Manacor final-
ment no fou possible. Gabriel Can-
yelles el proppassat dilluns ven-
gué a fer a Manacor la presentació
del seu Ilibre, com un vist i no vist,
de la que no vos podem informar
degut a que no forem convidats.
Finalment s'espera, sense massa
seguritat, l'assistència del presi-
dent Hernández Mancha.

CANDIDATURA
DEMOCRATICA INDEPENDENT

O l'obsessiva mania de que els
copien. I tal volta amb raó, sempre
han destacat per fer una campan-
ya original, festiva i divertida. Per
tal motiu el primer de la Mista

Tomeu Ferrer no estava predispo-
sat a dir-nos moltes coses pero
n'hi treguérem unes quantes. Per
dia 17 de Maig convocaran a la
seva gent, candidats i simpatit-
zants a una assemblea i xerrada
sobre el programa a Cala Varques
on passaran el dia. Els de la CDI
volen arribar a la gent de forma di-
recta, per això tenen pensat en-
viar, també, els sobres donant les
gràcies als que signaren la seva
candidatura i demanant el vot. Un
grup de festa s'encarregarà de re-
partir el programa i propaganda
gráfica pel carrer. Per dia 27 del
present mes tenen previst fer un
míting on es presentaran les bases
del programa. Una iniciativa que
surt del més corrent és la publicitat
per rádio, en concret les emisores
Rádio 80 i Ràdio Balear. Finalment
confien treure al carrer molta publi-
citat gráfica, cartells, pancartes i
Ilengols en que es demanarà el vot
dels respetables.

um()
MALLORQUMA

UNIO MALLORQUINA

0 el no saben no contesten. Per
no saber, no sabem tan sols en
que bassaran la seva campanya.
Per dia 19 de Maig tenen prevista
la presentació de la candidatura i
la Ilista, per dia 30 un sopar de
companyerisme. Procuraran expli-
car el millor possible el contingut
del seu programa i el que oferiran
al poble si se les vota, «amb Unió
Mallorquina Manacor guanyarà".
De totes les altres activitats serem
i sereu informats en el seu mo-
ment, això sí, la seva campanya
serà econòmica i neta en tots els
aspectes.

PARTIT SOCIALISTA OBRER
ESPANYOL

0 la continua presència dels
candidats. Els psoesialistes pen-
sen donar a conèixer el seu pro-
grama i candidats des del mateix
local ubicat en un carrer bastant
concorrit. Des d'una pantalla visi-
ble de l'exterior apareixeran suc-

PSOE
cessivament imatges del paisatge
manacorí i de la seva comarca aixf
com una breu intervenció dels can-
didats que representen cada poble
de la comarca manacorina. Dins la
precampanya faran una roda de
premsa per explicar el seu progra-
ma, durant aquest temps podrien
comptar amb la presència de P.
Maragall, batle de Barcelona, pel
que s'estan fent les gestions ne-
cessàries. Ja dins la campanya, i
per seguir parlant de personalitats
polítiques, comptaran amb la pre-
sència de Ramon Obiols i gestio-
nen la presència de F.Moran.
Sense concretar encara el dia
tenen pensades altres activitats
com poden esser una gran festa
amb música i ball a la plaça Ramon
Llull, un possible sopar amb tiquet
per tots aquells interessats i amb la
presència d'un dels personatges
esmentats. Respecte a la propa-
ganda gráfica no tenen problema,
el partit des de Palma s'encarrega
de confeccionar cartells, pesquins,
etc... Del PSOE rebreu a les vos-
tres cases un sobre amb el progra-
ma, una carta personal d'En
Jaume Llull i Pere Serra, candidats
a batle i diputat al parlament res-
pectivament, junt amb les de Ber-
nat Amer i Sebastià Sureda, se-
gons vagin dirigides a la gent de
Porto Cristo o Son Macià respecti-
vament, i la papereta per anar a
votar.

" FP

ESQUERRA UNIDA
ESQUERRA UNIDA

0 la bossa buida. També d'Es-
querra Unida tenim poca informa-
dó degut a que per preparar les
activitats estan pendents de conái-



xer la quantitat de doblers de que
disposaran que difícilment supera-
rá les 150.000. La seva serà una
campanya popular -ens diu el pri-
mer de la Ilista J.P. Cerrato- con-
fiant amb els cartells, pesquins,
etc... La presentació del programa
i els mítings podrien ésser a cura
de J. Ma. Vilchez, candidat a la
presidència del parlament autonò-
mic.

CENTRE DEMOCRATIC I
SOCIAL

0 un poc de tot. Com a bon cen-
tre, i dins les possibilitats que dóna
un partit jove, estan disposts a fer
un poc de tot, activitats de les
quals ens donen un avanç. Apart
de la corrent propaganda gráfica,

que paga el partit d'es de Palma, i,
de la presentació de la candidatura
que serà avui divendres a vespre,
podrien comptar amb la venguda
d'Adolfo Suárez, si bé encara no
és segur, «si ve a Mallorca, a
Palma ens han promès que vendrà
a Manacor», segons les paraules
del candidat a batle Bernadí Gela-
bert. Malgrat que, com altres par-
tits, encara estan pendens de
saber els doblers que rebran del
partit ja tenen pensades tres inte-
ressants activitats amb dates po-
sades i tot. Per dia 24 del present
una carrera de bicicletes en un cir-
cult pels carrers de Manacor com
homenatge al reconegut cicliste
manacorí Jaume Riera. Pel 31 ball
de bot, festa popular que serà
també una presentació al poble del
seu programa. Per dia 7 de juny
una festa popular a on s'espera la
participació de tots els afiliats en la
preparació de la berena.

Per supost que tots, un més i al-
tres menys, s'han amagat alguna
originalitat per més endavant, les
activitats de la campanya electoral
són totes les que hi són pero no hi
són totes les que seran. Caldrà,
doncs, esperar i comparar si be
d'això ja s'encarregarà l'electorat
al depositar el vot a les urnes dia

deu de juny. Els partits però són
conscients d'una cosa, pocs són
els escons que hi ha a repartir
entre tants de candidats, per aim!)
no cal perdre un moment i tota acti-
vitat extra de cara a recaptar vots
no es pot deixar de banda. Falten
aquí també tots els col.loquis i tau-
les rodones ja organitzades a les
que tots han confirmat la seva par-
ticipació, d'elles vos en donarem
una detallada informació.

a
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EN COLABORACION CON

Habiéndose celebrado el pasado viernes día 8 de Mayo, y ante el notario Sr. Riera, el
sorteo de un fin de semana en IBIZA, el número premiado ha sido el

0062

Agradeceríamos al poseedor del número premiado pasase por Boutiqux GABANOcuanto antes a fin de
recoger su premio.

De no aparecer el ganador antes del día 22 de mayo del corriente se procederd a un nuevo sorteo



Josep A. Garcia Ctfo rep el seu premi pel cartell de Fires i Festes.

Jordi Muntaner, autor del cartell de la Mostra.

S'entregaren els xecs als guanyadors dels cartells

Presentació del Programa de Fires i Festes
de Primavera

Dimarts passat es presentà al
saló de sessions de l'Ajuntament
de Manacor, el programa de Fires i
Festes de Primavera 1987. L'acte
va ser presidit pel President de la
Comissió de Serveis Socials,
Rafel Muntaner. s'esperava que el
Batle assistís al mateix, peró no es
sap ben bé per quins motius, no hi
va ser present.

A més de la presentació del pro-
grama a la premsa, es feu entrega
dels xecs de 60.000 ptes. als dos
guanyadors dels cartells, Josep
Antoni Garcia Cifo pel cartell de
Fires i Festes, i Jordi Muntaner pel
de la mostra del Comerç i la Indús-
tria.

Posteriorment a ¡'entrega dels
premis, es serví un refresc als as-
sistents.

LES CARROSSES: DIA 24 DE
MAIG

Les carrosses, com ja hem pu-
blicat en altres ocasions, seran dia
24 de Maig a les 7,30 h. enguany
es fan una setmana abans.

A la programació, tal i com va re-
marcar Rafel Muntaner, hi ha
actes per a tots els gusts, pels pe-
tits, grans, joves i persones ma-
jors.

JOCS, MOSTRES DE DIBUIX...

Els petits s'ho passaran bé amb
els jocs infantils i les mostres de di-
buix. També hi haurà esports pels
petits, una ronda del campionat
provincial d'Escacs Escolars. I la
gran tarda infantil, amb rompuda

Crones, carreres de sacs, etc.

CINEMA

Com ja hem informat en setma-
nes anteriors, hi haurà dos cicles
de cinema, per una banda l'infantil,
i per l'altra la Setmana de Comèdia
americana.

Les pel.lícules són:
«Peter Pan», «El pequeño va-

gabundo», «Los osos amorosos»,
«Basil el ratón superdetective».

«Chico Celestial», «Maxie»,
«Terrorífica luna de miel», «Re-
greso a la Escuela».

Una variada programació de
Fires i Festes, de la qual en se-
guuirem parlant, molt més àmplia-
ment, la setmana que ve.

Fotos: Pep Blau

Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.

RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4

Telaforlo 573011
"S'ESPINAGAR - - MANACOR (Mallorca)



Benvinguts «castizos»
Han arribat feliços i somrients

tots els participants de l'excursió
realitzada -la primera- per terres
de la capital d'Espanya.

La bulla i el bon humor sempre
han estat presents dins totes les
jornades, des de la partida que es
va fer amb vaixell de Ciutat a Bar-
celona i la tornada que s'emplea el
mateix procediment, però canviant
de part, ho sigui que ho feren per
València.

Tots els Ilocs visitats han estat
de l'agrat de tots els participants,
des de la visita al Monasterio de
Piedra -Hoc meravellós-, la Granja
de San ldelfonso, Aranjuez i els
seus Jardins, el Palacio Real de
Madrid, el Valle de los Caídos, etc.
etc., i el mateix Madrid amb les
seves avingudes, jardins, monu-
ments i edificis, que si un era her-
mós s'altre ho era més.

Una altra visita que feren quasi
tots els participants va ésser .La
Escala» on passaren una bona ve-
tlada dins aquell magestuós res-
taurant-espectacle de la capital
espanyola.

Si qualcú vol més indicis d'a-
quest esplendit viatge realitzat per
les Aules de la Tercera Edat de la
nostra ciutat, es pot dirigir per
sebre més details, al Cap de Grup
que els acompanya, el nostro amic
i personatge popular Cristòfol Pas-
tor, .En Pifol» i vos donara tota
casta d'explicacions perquè ell . ha
viscut aquesta memorable excur-
sió que ha recorregut des de Bar-.
celona, Zaragoza, fins al centre
espanyol, tornant per terres man-
xegues fins tocar altra vegada el li-
toral Ilevantí per les terres valen-
cianes, fins arribar a la nostra .ro-

Sion.-Ben arribada Bet, de Madrid,
i com m'he enterat de que te va
agradar tant "S'Escala", aquí en
tens una perquè comencis a fer
netes ses portes i vidrieres de ca
teva, perquè estan de pols que hi
poden sembrar faves...

Bet.- ¡Sa teva!

queta- que és Mallorca.
Ben arribats i benvinguts i que

aquesta passejada hagi estat pro-
fitosa.

DIUMENGE PASSAT SORTI EL
GRUP DE LES AULES DE CAP A
EXTREMADURA! PORTUGAL

Encapçalat pel Director de les
Aules de la Tercera Edat de Mana-
cor, Salvador Bauza Gelabert,
sortí el capvespre de diumenge dia
10, de cap el vaixell de Valência,
l'expedició -la segona- de les
Aules durant aquesta setmana
han estat per terres extremenyes i
portugueses, concretament a Lis-

boa i els seus voltants que in-
clouen Estoril, Fátima, etc.

Sa tornada esta prevista pel di-
mecres pròxim dia 20, també per la
mateixa ruta, és a dir, embarcant
des de València de cap a Palma,
visitant abans Salamanca, Toledo,
Cuenca i altres poblacions impor-
tants espanyoles. ¡Bon viatge!

DIA 18, DILLUNS, SURT LA
DARRERA EXPEDICIO DE CAP
A GALICIA

Pel pròxim dilluns dia 18 i amb
avid surt de cap a terres gallegues
la darrera expedició d'excursionis-
tes sumant un total de 52 partici-
pants, que al cap d'ells hi va el nos-
tre col.laborador i també coordina-
dor de Les Aules de la Tercera
Edat, Alfons Puerto.

La primera etapa a realitzar sera
Palma-Barcelona-Zaragoza. A
aquesta capital després d'haver
dinat se visitarà La Basilica del
Pilar i seguiran el viatge de cap a
Aranda del Duero, fins a arribar a
Galicia essent visitada tota la pro-
víncia gallega. Després se passa-
rà de cap a Portugal pel Nord fins a
Oporto, tornant entrar a Espanya
per Vitigudino fins arribar a Sala-
manca. D'aquí se partira el dematí
següent després de visitar la ciutat
salmantina de cap a València, pas-
sant per una vorera de Madrid, Ta-
rancón, Motilla del Palancar,
Chiva, Manixes fins arribar a la
terra de les flors per tornar agafar
l'avió que els dura altra vegada als
seus liars.

Que es bon temps vos acorn-
panyi i disfruteu d'un bon viatge.

Cortinajes
NOVOSTYL  

Pío XII, 26- Manacor   

VISI LLOS - RASOS - MAL LAS - GUIPOURS

Y ACCESORIOS MONTAJE  

"LA CASA DE LAS CORTINAS".



Un moment del concert.

Els al.lots s' ho passaren molt bé.

Fartdribc Festes lluïdes i
amb gran participació

Les festes són en honor al Crist de la
Fe.

Com cada any, FartAritx sorti,
aquests darrers dies, al carrer, per
celebrar les festes en honor del
Sant Crist de la Fe. Des del torneig
de bàsquet fins al ball de bot, tot
amb una gran participació.

El dijous i divendres es celebrà
el torneig de bàsquet. Els carrers
es decoraren amb les senyeres en
homenatge al Sant Crist de la Fe.
La gent sorti al carrer...

Els al.lots, especialment, s'ho
passaren molt bé, hi va haver jocs
infantils, amb carreres de sacs, de
bicicletes, cucanyes, xocolatada,
etc.

També es celebrà una trobada,
Ia primera de grups folklõrics de
Manacor, amb actuació a la Plaça
de la Concòrdia.

A més es celebrà la processo
del Sant Crist de la Fe pels carrers
de Fartàritx, una processó ja tradi-
cional amb gran participació dels
fartaritxols.

Fotos: Pep Blau
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En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia

Abierto todos los días a partir de las 18 horas

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR



Atur del personal contractat d'Hisenda
Albert Sansó

Baix el sol i les pancartes de
per un sou més just» i «Hacienda

exprime pero no paga» el proppas-
sat dimarts el personal contractat
pel Ministeri d'Hisenda s'aturà i
sortí al carrer durant dues hores i a
nivell estatal per tal de donar a co-
nèixer l'estat actual en que es tro-
ben, a diferencia de la resta de
l'administració, no gaudeixen de
les retribucions i condicions que
troben prou justes. El personal
contractat optà a les places mitjan-
çant unes oposicions de les quals,
Ia majoria, sortiren auxiliars admi-
nistratius, si bé part d'ells fan fei-
nes de ales altes categories no es-
sent el mateix cas pels sous. Uns
sous molt baixos en absolut equi-
parats a les seves tasques ni als
sous del funcionariat. Contractats
per un any després d'aprovar les
oposicions prorrogades a dos
anys més ara, quan arriba l'hora
de fer-lis el contracte fix, el Ministe-
ri encara no s'ha definit i desconei-
xen si seran contractats o, pel con-
trari, es trobaran defora. Així ma-
teix demanen la possibilitat de

concursar a categories més altes,
a una promoció interna que els
permeti, amb igualtat d'oportuni-
tats, optar a feines de més respon-
sabilitat a la vegada que més bona
retribució. Sense cap tipus de pro-
blemes es manifestaren davant
l'edifici d'Hisenda de Manacor per
reivindicar els que creuen que són

els seus drets sense que de mo-
ment tenguin pensats altres tipus
de manifestació, «els nostres sous
són massa baixos per adernés
perdre la part, sempre més gran de
lo proporcional, de les hores que
ens aturam».
Foto: Jaume Ramis

GRAFFITTI, UNA NOVA
DISCOTECA

ENCUESTA ELECCIONES

NOTA ACLARATORIA DEL
P.D.P.

En relación a la encuesta publi-
cada por este Semanario, en pa-
sadas ediciones, queremos clarifi-
car ante la opinión pública, que la
no aparición del P.D.P. en la
misma, a efectos de intención de
voto es debido, a que dicha en-
cuesta, fue realizada con anteriori-
dad a la presentación de la candi-
datura del P.D.P. a las elecciones;
por consiguiente, consideramos
que los resultados que aparecen
en dicha encuesta, carecen de va-
lidez real en los momentos actua-
les ya que la presencia del P.D.P.
varía los resultados publicados.

P.D.P. Manacor

INAUGURACION DE DHRAA

Desúes del intervalo del pasado
invierno, hoy, día 15, la popular
sala de fiestas DHRAA, reabre sus
puertas al público.

15 de MAY0.....„..

Durante este tiempo, que ha
transcurido desde el cierre de la
sala hasta hoy, se han hecho mu-
chas innovaciones, pero sobreto-
do se ha estado programando el
próximo verano, en el que habrá
grandes sorpresas. Dhraa, sin
duda, va a acaparar la atención de
la gente asídua a la fiesta nocturna
a partir de hoy mismo, viernes.

Ahir vespre s'inaugurà una nova
discoteca, a Cala Millor, «Graffit-
ti», dirigida per dues persones
prou conegudes al nostre poble,
N'Antoni Adrover i En Gabriel Pa-
dilla. Ja ho saben els marxosos,
Graffitti es la nova discoteca de
Cala Millor.



Dissabte passat, a les set de
l'horabaixa, inaugura la seva pri-
mera exposició Llorenç Femenias.

A la sala d'abaix va exposar una
serie de 9 quadres petits, que va
fer ara fa vuit o nou anys. Són uns
olis pintats damunt fusta molt bells
i molt senzills. Són petits bode-
gons i paisatges, la majoria estan
en distintes tonalitats ocres i ma-
rrons. Llàstima que En Femenias
no exposes tota la col.lecció d'a-•
quests olis que són d'una autenti-
citat i frescura que desgraciada-
ment no abunda a les sales d'ex-
posicions.

Si aquests olis són els primers
que va pintar Femenias, concreta-
ment la fruitera de l'entrada es el
primer, els de d'alt són els que ha
fet darrerament. El gran format es
una de les característiques dels
olis de Femenias. La simplicitat de
les primeres creacions del pintor,
se veu substituTcla per una comple-
xitat de perspectiva molt més gran,
que arriba al maxim en un dels
quadres més grossos que es un in-
terior-exterior molt interessant.

Aquesta exposició ens mostra
els quasi deu anys de silenci i tre-
ball de Femenias. Aquesta es la
primera demostració de serietat
del pintor. Quants de pintors han
treballat deu anys abans de la
seva primera exposició? Si a això
hi afegim que En Llorenç va ser
guanyador, fa quatre anys, de la
beca del Premi Ciutat de Palma i
que ha penjat quadros en distintes
ocasions a aquest mateix certa-
men i a altres, 'arribam a la conclu-
sió de que es una exposició que
val la pena veure. I un cop s'ha vist
l'exposició, l'expectador queda
convençut de la qualitat i la bellesa
d'aquesta.

Just després de la inauguració
de Femenies, obrí les portes l'ex-
posició d'Antoni Riera Nadal.

['assistência a les inaugura-
dons de la Banca March es molt
elevada, tenen part de fet social,
pert també el nivell de vendes de
la sala es molt elevat. Antoni Riera
Nadal va vendre bona part del que
exposava durant la primera hora
d'exposició.

L'exposició esta composta per
olis i dibuixos amb la tècnica del
collage. Pot esser visitada de 7 a 9
fins diumenge dia 24, amb l'excep-
ció del dilluns.

«La Maleta»

Els alumnes del Cicle Inicial de
Manacor i també de la comarca,

aquests són els al.lotets de set i
vuit anys, se divertiren de valent
amb la representació de «La Male-
ta». Se va fer una representació el
matí i una altra el capvespre i a
ambdues el pati de butaques esta-
va ben ple d'espectadors que no
arribaven amb els peus'en terra.

L'obra es una presentació de
distintes actuacions baix el bítol de
«Els fenòmens dels Rocamora».
Surt el padrí a ballar una polca,
una parella de claquetistes ne-
gres: Johny Xocolata i Miss
Cacao, una colla de pellassos fu-
nambulistes i finalment un brau
amb el seu corresponent «Tore-
ro».

Els al.lots se divertiren durant la
quasi una hora i mitja que dure
l'espectacle, ja que els actors ma-
nejaven les titelles amb molta pre-
cissió i aconseguien fer-les ballar
al ritme de la música, que també
feia aixecar de les butaques a gran
part dels espectadors.

Segur que els al.lots prefereixen
anar al teatre que anar a l'escola.

PRESENTACIO DE »ELS DEUS
INACCESSIBLES»
A L'INSTITUT

Avui a les tres se presenta a
l'Institut de Batxiller «Mossèn Al-
cover» el darrer Ilibre de Miguel
Angel Riera. Es la segona vegada
que M.A.R. parlara de la seva obra
a l'institut i es d'esperar que li faran
el mateix cas que la primera, que
va ser molt.

Inauguració de Llorenç	 Inauguració de A.Riera
Femenies	 Nadal
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Un dels aconteixements artístics de l'any

El «Quaquin» i «El Tio Pep», dia 29 al Teatre
Municipal

Ja es sap la data exacta de la po-
sada en escena, altra volta i al «seu
poble» de les dues sarsueles més
inmortals del nostre teatre: Ai Qua-
quín que has vengut de prim i El Tio
Pep se'n va a Muro, originals del
Mestre Servera i de Sebastià Rubí:
serà el proper dia 29, al Teatre Mu-
nicipal de Manacor.

Com ja sabran els nostres lectors,
perquè ho hem anticipat a anteriors
edicions, la funció seré benèfica per
als minusvàlids de Manacor.

Els qui estan muntant les dues
obres -les dues el mateix vespre-
estan assajant amb un interés i una
il.lusió fora mida, baix la direcció es-
cènica de Guillem Rosselló «Fai».

La vetlada té uns ingredients, a
més de la qualitat de les dues obres,
que estan a la vista: els decorats de
Miguel Massip, del Teatre Principal
de Palma, amb un esboç original
d'Alfons Puerto i també, el muntatge
musical fet entre dos grans profes-

El Tio Pep se' n va a Muro. La darrera
funció que es va representar al desapa-
regut Teatre Principal de Manacor.

sionals de la música que estaran,
ambdós, al piano: Rafael Nadal i An-
toni Parera Fons.

A l'escenificació de El Tio Pep, a
més d'elements joves que trepitja-
ran un escenari per primera vegada,
es comptaré, de forma especial amb
la col.laboració de dos actors excep-
cionals i veterans: En Tõfol Pastor

Pífol» i En Guillem Rosselló.
A destacar dins l'escenificació del

Quaquín, la col.laboració de l'actriu i
cantant Maruja Alfaro, de la com-
panyía professional «Zanoguera-
Alfaro» i també, del més veterà dels
nostres actors, Joan Ramis, que és
l'únic que resta dels qui estrenaren
el Quaquin ara fa cinquanta anys.

Ens arriba, a l'hora de tancar l'edi-
ció, la notícia que molt probable-
ment el dia 6 de juny es tornarà
posar en escena aquesta funció, a
les 5,30 del capvespre per a la Ter-
cera Edat i al vespre, a les deu, una
funció pel públic en general.

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Bricosegur Es Cos

BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE

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

BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS

Lloreng Femenias

Un pintor jove que ens presenta
molt madura

una obra

Bernat Nadal
Observar qualsevol mani-

festació de sensibilitat artísti-
ca em resulta estimulant,
però si l'autor es jove, i a
més a més manacorí, encara
mes. Si fa uns anys se des-
taparen una partida de poe-
tes joves que prometien
poder arribar ben amunt dins
Ia seva activitat, ara, fa poc,
acab de descobrir una parti-
da d'artistes plàstics la in-
quietut i l'estètica dels quals
em va impresionar en con-
junt. A poc a poc, aquests
al.lots van exposant la seva
obra en solitari i així podem
gaudir de veure unes mos-
tres molt més completes.
Aquest es el cas d'En Llo-
renç Femenias.

Per fer honor a la veritat
s'ha de dir que En Femenias
es artísticamente jove per-
que no ha exposat fins ara,
pen!) no és tan novell com ho
foren els “escriptors loves»
que, de fet, iniciaven la seva
obra. En Llorenç Femenias
fa una bona colla d'anys que
se dedica a les arts plàsti-
ques i havia sortit ja anterior-
ment en alguna temptativa
pública; fruit de la seva tasca
va obtenir un Ciutat de
Palma en forma de beca
(crec que era així). Aquell
guardó que va rebre va fer
que la meva atenció-es fitxés
en Ell: era jove, no havia sor-
tit en públic (per tant no tenia
coneixences dins es jurat) i a
Ciutat el destacaven. Els
símptomes eren bons.

Ara, a Sa Torre de ses
Puntes, podem veure, mirar i
admirar una mostra bastant
completa de la seva produc-
ció. A la part de baix hi ha al-
gunes obres d'una etapa an-
terior, molt ben elaborades,
de petit tamany, que contras-
ten amb la producció actual
composta per grans superfí-
cies pictòriques.

La seva pintura no es fàcil.
Realment l'espectador s'ha

de fer un plantejament del
quadro per entrar-hi. El pin-
tor utilitza de vegades part
d'elements figuratius, pert)
sempre al servei de la seva
pròpia realitat: un món inte-
rior ric en suggerêncies i ve-
ladures. Diria que es tracta
de la pintura d'una persona
que no té altre camí per a co-
municar-se i que fins i tot li
importa poc si l'espectador
s'hi comunica o no, ja que
allò essencial es assolir defi-
nitivament la composició
total. Diria que pinta per a Ell
mateix i no pels altres.

Per això els seus quadros
revelen vida interior, perquè
no estan pintats passiva-
ment. Aquesta palpitació la
nota l'espectador (i puc as-
segurar que altres coincidei-
xen amb mi en aquesta as-
severació). Esbossos de fi-
gura trencats per la ratlla
gruixuda del pinzell o de l'es-
pàtula donen a entendre que
la insinuació inicial dels qua-
dros esdevé abstracta mol-
tes de vegades, al manco a
fragments. Però jig parlaria
més d'abstraccions figurati-
ves que d'art abstracte.
M'exprés? No.

No puc evitar el sentiment
de la recerca d'un paisatge
inventat 1 enyorat que em
produeixen les obres d'En
Femenias. No puc deixar de
pensar que es tracta d'una
pintura compromesa, sobre-
tot pel compromís que l'autor
assumeix davant si mateix.
No puc deixar de creure que,
si l'autor segueix amb la te-
nacitat que ha tengut fins
ara, té un camí obert dins el
món de la pintura, un camí
Ilarg i ascendent. Pere) par-
teix amb uns avantatges ini-
cials: Les seves composi-
cions no són d'un aprenent i
qualsevol que vegi aquesta
mostra podré veure que estic
parlant d'una realitat madu-
ra, d'un pintor que ha sabut
esperar els anys necessaris

per no haver de presentar-se
insegur davant l'opinió públi-
ca.

El fet que la seva obra
sigui hermètica no li lleva
força i la força de les seves

teles no esté mancada de
suavitat. Jo crec que val la
pena felicitar En Llorenç Fe-
menias i felicitar-nos com a
manacorins: es una troballa.



I Mostra de Teatre Escolar
La mostra de Teatre Escolar aca-
barà avui capvespre amb la repre-
sentació de «Asamblea General»,
que ha dirigit Margalida .Ferrer i
que representen els alumnes de
l'escola de Porto Cristo .Ses
Comes».

Ahir va actuar «La Puresa» amb
l'obra més difícil de les representa-
des. «El somni d'una nit d'estiu»
de W. Shakespeare, adaptada na-
turalment. A l'hora de fer	 --
notes encara no s'havia 1_
presentació de la que ens ocupa-
rem la propera setmana.

«LA REVOLTA DELS ANIMALS»

Dijous passat actuà el col.legi
»»Mitjà de Mar» de Porto Cristo.
«La revolta dels animals» , es l'obra
que representaren. Una obra molt
difícil, ja que hi havia 63 actors
sobre l'escenari, lo d'actors es un
dir, ja que se limitaren a repetir el
texte que havien après en els as-
saigs. El seu director havia dit que
la podien veure els alumnes de pri-
mer i segon de bàsica, aquests hi
anaren i s'avorriren fins al punt que
la representació se va haver d'inte-
rrompre a la meitat.

«LA FLOR ROMANIAL»

La rondalla de «La flor roma-
nial» es ben coneguda per tothom.

L'adaptació d'aquesta rondalla fou
representada divendres passat
per les nines del Col.legi de «La
Caritat».

Se varen introduir a l'obra dos
personatges. Unes granadores del
teatre que no s'adonen compte
que l'obra comença i se troben fent
net amb tot el públic assegut. Això
dona una comicitat a l'obra que li
era necessària. Tant el treball de
les nines com el muntatge va ser
correcte en tot moment.

«FESTEJANT P'ES BORN» I
«ESPERANT EL METGE»

«Festejant p'es Born» i «Espe-
rant el metge» són les dues obres
que ha representat l'Institut de For-
mació Professional. «Festejant
p'es Born» es un sainet costumista
que tracta la relació entre un soldat
murcià i una criada ciutadana. La
gràcia de la trama està en els equí-
vocs produïts per la falta de domini
d'ambdós de l'idioma de l'altre.

»LA BRUIXETA SENSE
GRANERA»

Dilluns se representà .La brui-
xeta sense granera». Les nines del
Col.legi de Sant Francesc varen
fer una bona interpretació de l'o-
bra. Els espectadors, els petits de
1er. de bàsica se divertiren moltís-
sim.

Aquesta obra se representarà
per al públic diumenge que ve a les
20,30 hores.

La mostra està sortint molt be i
l'organització es impecable, fins
ara les obres tenen un nivell bas-
tant interessant, amb alts i baixos
segons els coneixements teatrals i
la voluntat del coordinador de cada
escola.

Dissabte a les 20,30 se repre-
sentarà per al públic «El somni
d'una nit d'estiu» i diumenge a
Ia mateixa hora «La bruixeta
sense granera».



Hasta
el 15 de Mayo

MEGA DURO
Venga a Renault y juegue duro.

A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.

Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.

En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.

Entre en un Renault 11 y juegue duro.

3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX

Renault 11 Turbo

5 Puertas
Renault 11 GIL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11

RENAULT  a veikANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93



Amb la presència de Jeroni Alberti

Presentació del llibre de «L'Associació de
Premsa Forana de Mallorca» a Manacor

Portada del llibre presentat.

Dimecres passat, a les 830 h. es
celebré al Teatre Municipal de Ma-
nacor la presentació del Ilibre patro-
cinat pel Conseil Insular de Mallorca
«L'Associació de la premsa forana
de Mallorca (1978/87)».

A l'acte de presentació del llibre hi
assistí el President del CIM Jeroni
Alberti, acompanyat del President
de l'Associació de Premsa Forana,
Gabriel Massot.

L'Associació de Premsa Forana
conta en aquests moments amb
més de quaranta revistes que es pu-
bliquen amb certa periodicitat, des
de revistes setmanals fins a trimes-
trals. A l'acte parlé en primer Hoc En
Gabriel Massot, President de l'Asso7
ciació, qui s'encarregà d'agraïr en
nom de tots els qui formen la prem-
sa forana, al Conseil, la seva
col.laboració amb el patrocini d'a-
quest llibre. I s'encarreqé també de

L'acte es celebrà al Teatre Municipal.

presentar a Mossèn kan Baugé
que parlé del fenõmen premsa fora-
na.

JOAN BAUÇA: «LA PREMSA
FORANA ES COM UN LLE0
ADORMIT».

Mossèn Joan Baia com dèiem,
va ser l'encarregat de parlar de la
premsa forana, tot comparant-la, per
be, amb les grans empreses perio-
dístiques, amb una conferencia inte-
ressant, molt alavada pels assis-
tents.

Va dir Mossèn Joan Baia entre
altres coses, que la premsa forana
«no té futur si copia» aclarint que
aquesta hauria d'estar al servei del

poble, amb un rotunt «no crec que
l'informació servei sigui una utopia
del periodisme».

Compare a la premsa forana de
Mallorca amb un gran Ileó adormit.
Remarcant el mot Ile& sense des-
cartar que de moment, aquest enca-
ra esté adormit, pert) que despertaré
animant als assistents, membres de
les diverses revistes que formen
part de l'Associació, a que es des-
pertin. Una metàfora prou eloqüent,
que agradà al públic.

JOSEP CORTES,
COORDINADOR.

Va intervenir després Josep Cor-
tès, coordinador, conjuntament amb

RESTAURANTE PIZZERIA  

Las mejores y únicas pastas y Pizzas de

Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña. 

** ******** ** ********* *

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

LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO    



Mossèn Joan Bawd s'encarregà de
parlar de la premsaforana.

Ráfel Ferrer Massanet, del Ilibre pre-
sentat.

Cortès explicà que el projecte
havia sorgit per replagar totes les
publicacions que es fan en premsa
forana, agraint al Conseil la seva
col.laboració amb la patrocinació del
Ilibre. •

També va dir que s'havia triat una
imprenta de dintre de l'Associació,
Informacions Llevant, S.A. «que ho
ha fet amb prou dignitat».

JERONI ALBERTI
Va intervenir posteriorment el

President del CIM, Jeroni Alberti,

Jeroni Albertí, President del CIM, es
mostrà satisfet del llibre realitzat.

qui va dir que «avui és un dia im-
portant, un dia important per Ma-
llorca» remarcant la força que
avui per avui té l'Associació de
Premsa Forana. «Cada poble lle-
geix la seva revista, i la sent real-
ment seva. Llegeix la seva revista
amb la seva llengua per asseben-
tar-se del que passa a cada
poble». Parlà el President, d'unió
dins la diversitat. Va felicitar als
autors i a tota l'Associaci6 «hi ha
un objectiu comú, que es el de di-
fondre els missatges».

Remarca el paper important
que desenvolupa en aquests mo-

Josep Cortès, un dels coordinadors,
parlà del llibre.

ments la premsa forana, i al ma-
teix temps felicita al Conseil, per
l'encert d'haver patrocinat aquest
Ilibre.

SOPAR DE COMPANYERISME.
Posteriorment es celebrà un

sopar de companyerisme al restau-
rant Santa Maria del Puerto, un
sopar a on el bon menjar, l'humor i la
companyonia foren la tònica gene-
ral. Tant el President de l'Associació
de Premsa Forana, com el President
del CIM, agraïren als presents la
seva assistència.

Fotos: Pep Blau

Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion

Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
it.*** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****

BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES



«Noves Direccions» en un moment de l'actuació.

Hil 	 ROMA - ORCA, S. A. JISSISTEMA DE FONTANERIA PREFABRICADA

IDROSANITARIO

vewo

«Noves Direccions» guanyadors de la
vetlada de cantautors

Dissabte passat es celebre al
Teatre Municipal de Manacor una

vetlada de cantautors i música po-
pular. El grup de cantautors que

anirà a Madrid es manacorí, con-
cretament «Noves Di reccions ».

« Noves Direccions» està format
per Cristina Salom, Sebastià Ma-
tamalas, Antoni Terrades, cone-
guts manacorins, que per separat
duen prou temps en el món de la
música.

Els grups que actuaren dissabte
són: «L'Altina», «Siurell Elèctric»,
«Noves Direccions», el cantaudor
«Cinto Serra», «Coanegra», «Ca-
litja», “Aliorna».

El grup «Calitja» també va ser
triat, com a grup de música popu-
lar.

Hem de dir que de Manacor hi
havia poca gent, es suposa que
per la manca d'informació apare-
guda sobre l'acte, tant a la premsa
com pels carrers.

El jurat qualificador va estar for-
mat per: Sebastià Riera, Rafel Fe-
rrer Massanet, Gaspar Fuster,
Joan Caries Gomis, Margalida
Prohens, Jaume Alemany i Damià
Gardes.

foto: Pep Blau

IDROKON®
IDROKON PARA RESOLVER EL
PROBLEMA DE LA
INSTALACION DE LA FONTANERIA

- MAXIMA GARANTIA
- INSPECCIONABLE TOTAL
- EXTRAI BLE
- FLEXIBLE
- INSTALACION RAPIDA
- FACIL DE TRANSPORTAR
- FALTA ABSOLUTA DE TENSION DE

CONTACTO, ENLACES
IGUALADOS, DEPOSITOS
CALCAREOS

Carretera Palma -Artà Rm. 49 - Teléfono 5518 97 - MANACOR (Mallorca)

Oficinas: C!. Ausias March, 31 - Teléfono 20 38 07 - 07003 PALMA DE MALLORCA (Baleares - España)
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EL LÊXIC DE MOSSÊN ALCOVER
Sa por no is res, d'aprop, si la volen veure

Aix6 que sa por no és res, són molts els qui ho diuen i
pocs els qui de veres s'ho creuen. Tots els pobles han
contat durant segles i més segles i, de fet, segueixen
contant-ne, si bé més rarament que abans, casos fe-
rests, esglaiadors, alguns d'ells increTbles fins i tot per
als al.lots un poc grandets, i d'altres que, si no del tot
creguts, tampoc no els descreuen totalment els homes
ja fets i amb prou seny, tant si són analfabets com si
gaudeixen d'una certa cultura. En el tom IV de les Ron-
daies es parla de diverses bruixeries i fullets, i prop de
Ia meitat del XXIV esté dedicat a encantaments, tresors
amagats, negrets i por. Molts dels personatges de les
narracions populars han de patir qualque retgiró de
mort per culpa de gegants, dracs, ombres, males fades,
bruixes, bruixots i el mateix Dimoni, i  lluitar contra les
seves males arts i encanteris, sovint ajudats per bones
fades que sels presenten en forma de jaieta desvalgu-
da.

La por, per tant, és un tema que sovinteja a les ron-
da/es, i per a descriure-la, amb els seus efectes i possi-
bles causes, En Jordi d'es Racó posseTa, com per par-
lar de tantes altres coses, una remarcable riquesa léxi-
ca, apresa, naturalment, de boca del poble. En les
seves contarelles i naraccions  fantàstiques, quan a
qualcú el coratge no li basta per a dur endavant una co-
mesa, o es troba inesperadament davant un perill molt
gros, pot començar per sentir-se maia pler, perdre ses

riaies de tot, romandre sense paraula ¡tornar blanc com
sa paret, trastornar-se i, en conseqüência, no cemdre
de son cedàs. Si tan gros és el temor, pot quedar es-
glaiat, mort, sense sebre per on prendre ni que fer-se, i
per aquest motiu fer ets ous en terra o fer quetxa. Ara
quan a un home li ha entrat ben endins sa poro, dit amb
altres paraules, sa por el s'ha fet seu, i se sent més ret-
girat que un cuc, diu mossèn Alcover que si l'hagues-
sen sainat no n'hi haurien treta gota (se sobreentén de
sang), i de vegades que ses barres li prengueren es
trot, o que tremolava com una fuja de poll, i en alguns
casos que va romandre sense paraula i amb sos cabeis
drets, que tenia (o se li posé) sa pell de gallina , o es
co ret com una Ilentia, que sentia ses ales d'es cor que
se li acopaven, i fins i tot que veia estels, i tots es del
cel, i es sol i sa ¡luna entrant-li dins es cap. En tal estat,
hom pot sentir que se li seguen ses cames, o que ses
cames li fan figa, i fer-se ses feines dins es calçons,
caure d'esquena de baticor, o tòrcer es coll i caure en
terra, esmortit, pert) si té la sort de conservar prou for-
ces, el que sol fer és donar-ho a ses cames, pegant-se
amb sos talons per ses anques, per no esser-hi de més.
Després d'un retgiró ferest, és natural que el qui l'ha
rebut se senti ofès de tot es cos, com si li haguessen
donada una planissada de mort, que tastanetgi i no hi
vegi de cap bolla, i que arribi a ca-seva o a Hoc de sal-
vació ran quetjant ran quetjant i, possiblement, mustfi i

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

IMPUESTO CIRCULACION
Se comunica al público en general que se halla al
cobro el impuesto municipal sobre circulación de

vehículos de año 1.987

Lugar de cobro: Oficinas Municipales de 8 a 15 horas



escoat i tirant Ilamps i pestes, es prengui una tassa d'ai-
go amb sal i es colgui, i encara sort si no li cauen es ca-
beis i no arriba a fer pell.

Pere) també hi ha hag ut sempre gent agosarada que
quan s'ha trobat amb una aparició de naturalesa mala
de definir ha tingut presencia d'Anim per dir-li: «si ets
cosa bona, veies clue vols! i si no, ves-te'n a lo mês
fondo de l'infern», com feu aquella al.lota de Puigpun-
yent en sentir la veu del puig de Na Fatima, cosa que li
valgue tres carretades de dobles de vint. I gent valenta
de casta forta, a la que no espanta vent ni aigo, com
aquell geperut que safalca el gegant (t. IV), En Joanet
de l'onso, En Tia d'es forn d'En Mata-ronyesi altres que
no menaven por a Meco i no s'acoquinaven per res,
però com En Pere Poca-por (t.VII) es molt difícil trobar-
ne un altre, fins i tot a les rondalles més fantasioses.
Per si no la sabeo —i si l'heu Ilegida o sentida tampoc
no us farà mal que us en recordi aquest fragment— vet
ací una. mostra del coratge d'aquest heroi fora de tota
mida:

«—Sobretot, digue torcant-se, ell sa fosca ja es aquí;
pero no hi es sa por! (...) No, i sa son me doblega de
tot!... No res, anem a jeure; i, si acas es tan renouera
com diuen, ja mos desxondirà.

Dit i fet, se'n va dins una cambra, troba un Hit fet, s'hi
tira damunt i apaga es Ilum.

I heu de pensar i creure que a l'acte esclatà dins
aquelles cases un talabastaix aborronador: tot eren ca-
denes que rossegaven, bigues que cruixien com si se
rompessen a set bandes, parets que tremolaven i feien
bots com si volguessen ballar un copeo, giscos ferests,

cuecs esglaiadors, remeulos que resplandien dins es
cervell, brams que eixordaven i bramuls tan esquerdats
que pareixien trons del cel d'aquells que fan més fere-
dat.

—¿Què dimoni es tal rebumbori? digué En Pere, as-
seguent-se damunt es Hit. ¿Qui es dic? Acostau-vos, i
mos veurem ses caretes! 40 sou cans nanells, que
només Iladrau d'enfora? ¿Qui sou, dic?

—Dimonis, respon una veu.
—¡Dimonis!, diu En Pere. ¿I ja no teniu altre Hoc a on

moure trui?. ¿Justament ara que jo havia de dormir,
heu hagut de venir a moure aquest avalot aquí dins?»

Després de discutir amb sos dimonis, que li expli-
quen que tenien un deute sobre aquella casa per una
gran pedra que hi posaren, acaba En Pere amb agues-
tes:

«¿No vos paguen sa pedra que posareu? Tornau-la-
vos-ne alla on la vareu trobar, i si sa casa arriba a
caure, ja l'aixecarà son amo. ¡Hala! ¡De pressa a dur-la-
vos-ne! ¡Com es vel.la Ilissa, si no feis via! ¡Una mosca
pus no vui sentir, que ja es la mala hora, i no hi veig de
son, i bona tirada m'espera demà! ¡Com jo ho veig!
Tresc el món per veure si trobaré por enlloc; m'havien
promès per cosa certa que aquí dins en sortiria cada
vespre, i ara resulta que sou voltros que sortiu, i no ella!
Quin engan de mitges!»

¿Qué no ho es un cas ben extraordinari el d'aquest
al.lotell, que havia resolt de trescar món i no aturar-se
fins que hauria trobat por, poca o molta? En fi, crec que
de tals idees es millor que Déu n'alliber tota criatura. 

Cobreu el sou per «La Caixa»,
encara que us toqui anar a TailandiaCAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"



gla: cabello largo, rostros endure-
cidos, tristes, exhaustos y perso-
nalizados con una varidada doled-VIDEOGRAFICO ción de raros amuletos. Pero, en el
fondo siguen siendo unos mucha-
chos.

MUNDILLO

Gracias al vídeo puede uno,

E) 
•

UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.
CALA MILLOR - CA'N PICAFORT

Coordina: Toni Ferrer

sentado cómodamente en casa,
echar una mirada a casi todos los
Oscars concedidos el año 86. A
falta del Oscar a la mejor película
(MEMORIAS DE AFRICA) que
está a punto de llegar, sí se en-
cuentran en los vídeo-clubs: EL
BESO DE LA MUJER ARAÑA
(Mejor actor, William Hurt); CO-
COON (Mejor actor de reparto,
Don Ameche); EL HONOR DE
LOS PRIZZI (Mejor actriz de repar-
to, Angelica Huston); UNICO TES-
TIGO (Mejor guión original); NO-
CHES DE SOL (Mejor canción:
«Say you, say me.); RAN (Mejor
vestuario); REGRESO AL FUTU-
RO (Mejores efectos sonoros); LA
HISTORIA OFICIAL (Mejor pelícu-
la extranjera).

El excelente y simpatico actor
americano: EDDIE MURPHI, tan
de moda ahora mismo por sus dos
últimas películas: EL CHICO DE
ORO y SUPERDETECTIVE EN
HOLLWYOOD II, es conocido en
el mundo del vídeo por estos cua-
tro títulos: LIMITE 48 HORAS,
ENTRE PILLOS ANDA EL
JUEGO, LA MEJOR DEFENSA.
EL ATAQUE y SUPERDETECTI-
VE EN HOLLYWOOD.

Ante el insistente rumor de que
PLATOON estará muy pronto en
vídeo. He aquí una breve informa-
ción sobre la misma. Además de
conseguir cuatro Oscars (Película,
director, sonido y montaje) ha ob-
tenido también tres Globos de Oro,
Oso de Plata en el Festival de Ber-
lín y el premio al mejor director de
Ia Asociación de directores nortea-
mericanos. La película describe el
horror a la guerra del Vietnam vivi-
do por un estudiante que se alista
voluntariamente y es destinado a
un pelotón que patrulla la selva in-
dochina. Para los demás hombres
de su pelotón el es carne nueva, su
falta de experiencia en el combate
puede costarles la vida. Ellos son,
siempre alerta, el ejército de la jun-

NUEVO CONCURSO

Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxi-
tos hay uno que es FALSO. Des-
cubra cuál es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:

VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)

De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radio-
cassette estéreo. El sorteo será
público y se realizará, el último sa-
bado de cada mes, a las ocho de la
noche, en el citado vídeo club.

RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE ABRIL

Con la ayuda de una inocente
mano infantil y ante numeroso pú-
blico, se realizó, el pasado día 25,
el sorteo de la película correspon-
diente al concurso del mes de
abril. Resultó afortunado: D. SAL-
VADOR CERVANTES RODRI-
GUEZ, de Son Servera y que vive
en la calle: Doctor Esteban, 52.
¡Enhorabuena!

LAS PELICU LAS FAVORITAS

1.-Aguila de acero
2.-El secreto de la Pirámide
3.-La Joya del Nilo
4.-Delta Force

5.-Un chico como todos
6.-Admiradora secreta
7.-Hot dog
8.-Ir a perderlo y perderse
9.-El buscavidas
10.-La mitad del cielo
11.-Momo
12.-El tren del infierno
13.-Espías como nosotros
14.-El último dragón
15.-Nueve semanas y media
16.-Orquídeas ensangrentadas
17.-Transilvania 6-5000
18.-Hombres de hierro
19.-Irán, a vida o muerte
20.-Noches de sol
21.-Ejecutor
22.-El tanque
23.-Caín y Abel
24.-Los locos del taxi
25.-El agujero mas vacio del
mundo.

CU PON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	

Teléfono 	

EL TITULO FALSO ES
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Pi.
RAMON LOLL

Es obra de l'artista local Pifol

El primer pldno1 normalitzat de Manacor
Aquesta mateixa setmana, ha

aparegut a la nostra Ciutat un nou
piano' de Manacor, editat i realitzat
per l'artista polifacètic manacorí
Cristòfol Pastor, conegut popular-
ment per Pífol. La novetat d'aquest
pla és la incorporació de tots els
carrers de nova creació dels da-
rrers anys, però, sobretot, la incor-
poració de la normalització lingüís-
tica que s'ha anat introdu .int
aquests darrers temps a Manacor.

La impresió dels plànols és fran-
cament bona i ha estat realitzada
per la Impremta de Can Rotger o
sia la Rosselló, també de Mana-
cor.

A més de tots els noms de ca-
rrers, avingudes i places de Mana-
cor, l'artista ha dotat al pla amb
una sèrie de petits dibuixos d'al-
guns dels punts més importants de
la ciutat, com són: la Plaça de Sant
Jaume, Es Convent, Els Dolors,
Sa Torre de Ses Puntes, Es Mer-
cat, Sant Roc, Sa Plaça de Sa
Mora...

En resum, una bona feina, la ciutadans de Manacor i els molts
realitzada p eEn Pffol i que ben visitants de la nostra ciutat.
segur ha de ser profitosa per als

TARTAS ESPECIALES
PARA NIÑOS
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Son Macia

Gabriel Riera Gomila (PDP)

Els Macianers volem fer poble
Gabriel Riera va néixer a Son Macià

fa 37 anys. Es casat i té un fill. Durant
anys ha treballat dins entitats ciuta-
danes culturals. Ha estat dos anys
mig president de l'Associació de
Veins de Son Macià. Es un dels fun-
dadors del PDP-Manacor. Ara es pre-
senta a la Ilista del PDP amb el núme-
ro tres.

-Quin es el motiu de presentar-te?
-Fa molts anys tenc el corquet de la

política i ara tenc la possibilitat d'entrar-
hi i cal aprofitar l'oportunitat.

-lia teva afiliació al PDP?
-Si un vol jugar a la política ho ha de

fer dins un partit.
-Cas de sortir elegit, dins quina

Area t'agradaria treballar?
-M'agradaria ser delegat de Son

Macià, Cales i Cala Murada i estar dins
Serveis Socials.

-Tens possibilitats reels d'entrar de
regidor?

-Sí, supbs que sí; possibilitats n'hi ha
ja que tenim l'equip suficient per treure
un bon resultat nou. El fet de ser un grup
nou i sortit a darrera hora pens que és
be).

-Al teu entendre, quina es la proble-
màtica de Son Made?

-Falta quasi de tot: un local públic que
sia propietat de l'Ajuntament o de l'A. de
Veins i manca més reinversió municipal
dins obres i serveis.

-lia San i tat?
-Es un tema difícil perquè ens topam

amb la Seguretat Social, i això de Segu-
retat és un dir. La Sanitat estava millor fa
un temps que no ara, hem anat enrera.
Manca un centre sanitari permanent:
que podria ubicarse dins el local públic.

-Tu creus que un delegat de Son
Made pot fer molt dins La Sala per
Son Macià?

Sí, un delegat te dins les seves mans
Ia possibilitat de fer moltes coses; no és
omnipote'rit, però si és constant pot treu-
re bastant.

-Encara que el seu grup no gover-
ni?

-Sí. Jo crec que la política municipal
està malentesa. Un ajuntament no és un
parlament, sinó un administrador o una
empresa. Encara que no es tengui majo-
ria, si el qui governa té el seny suficient,
es poden atendre perfectament les ne-
cessitats.

-No són molts quatre macianers
dins les llistes, ben col.locats? No hi
ha poc pastel per tants d'aspirants?

-Sí, pert) és una cosa lógica perquè la
Rei ho permet i el sistema és aquest.
Efectivament són molts, però com més
s'en presenten més oportunitats hi ha.

-No pot ser que la cosa no sia tan
optimista I el que reflexa es divisió?
Potser el poble estigui dividit en qua-
tre?

-No, no és així; no està tan dividit com
això. A Son Macià hi ha gent d'aquí i de
fora. Els d'aquí volem fer poble. No
estam dividits en quatre; hi ha tendèn-
cies, però no tanta divisió.

-Si sortísseu eleg its tots quatre, no
t'agradaria formar un equip, tots
junts?

-Sí, tranquilament, mentres els altres
compartesquin la mateixa idea. Ho he
intentat dins l'A. de V. i no ha sortit mala-
ment.

jutjaries la tasca d'En Sebas-
tie Sureda?

-Una de les coses que tenim clares a
nivell de grup és no atacar a persones.
En Sebastià ha f et una tasca que jo no
he de jutjar, sinó la gent.

-Positiva o negativa?
-Ha tengut, com tota persona, mo-

ments difícils i altres positius. Coses que •
han sortit bé i altres no tant. Peres el que
s'ha de salvar sempre són les bones in-
tencions.

-Com s'hauria d'aplicar el Pla Ge-
neral de Son Macià?

-Amb visió de futur, on es contemplin
més zones verdes. Som un poblet i
estam prop de la costa, amb perspectiva
d'un creixement mal d'aturar. He sentit
comentaris en el sentit de que aquí no
manquen zones verdes perquè quan
s'obri la finestra es veu fora vila.

Les zones verdes són particulars i
hem d'anar a cercar terreny públic útil.

-Series partidari de la independen-
cia de Son Made?

-Sí. Totes les administracions que es
descentralitzen i s'acosten a l'adminis-
trat, funcionen més LA. Amb el cas de
Son Macià, Es Port i altres seria bona
una descentralització en benefici de les
associacions de veins, que ho podrien
fer més bé i més barat que l'Ajuntament.

-La descentralització no es exacta-
ment la independència. Desitjaries un
ajuntament propi?

-Seria lo ideal, peal) el sistema legal
per aconseguir-ho és molt complicat. No
vol dir que no hagi d'esser un objectiu a
llarg plaç, un projecte de futur. De mo-
ment, començar a descentralitzar. Ma-
nacor no és només Sa Bassa i rodalia.

-Per acabar, m'agradaria em donas-
sis l'opinió, en poques paraules dels
teus companys macianers que es
presenten. Catalina Sureda?

-La conec perquè ha estat la secreta-
ria de l'A. de V. i hem treballat plegats;
per lo que la conec, em sembla molt be.

-Francesc Vaguer?
-Es una persona molt vàlida per orga-

nitzar actes festius i esportius.
-Sebastià Sureda?
-Fa vuit anys és delegat municipal i

hem tengut moltes coses en comú. Ens
hem entesos en alguns cassos i altres
vegades, no tant. Com de tot politic, l'o-
pinió l'ha de donar la gent.

Toni Tugores



Ajuntament de Sant Llorenç d'es Cardassar

La concessió de les platges.
S'haurà d'esperar a la propera legislatura

(De la nostra redacció). Dijous
de la proppassada setmana, i en
ple extraordinari, l'ajuntament
havia de debatre el ja farnós tema
de la concessió de les platges de
Cala Millor i de Sa Coma; totes
dues per 20 anys. Quant a la pri-
mera, l'ajuntament llorend ingres-
saria 12 milions a les arques muni-
cipals; quant a la segona, 4 mi-
lions. Per seguir recordant, direm
que en aquest tema, l'oposició
mes ferma estava a càrrec del re-
gidor nacionalista Antoni Sans& la
proposta del qual era concedir-les
nomes per 4 anys, «el temps que
dura una legislatura.. Els motius
que argüia eren fonamentalment
que a d'altres municipis aquests
tipus de concessions es duien a
terme de manera molt mes renda-
ble, i, també, l'escàs valor que ten-
dra aquesta quantitat al cap del
termini, es a dir, d'aquí 20 anys.
Cal dir que el ressò popular esta-
va, en aquest cas, de part del regi-
dor Sans& el qual, en una 'Vida in-
tervenció en el ple anterior, cele-
brat amb data 18-il d'enguany,
havia aconseguit deixar el tema
damunt la taula, com ja informà-
rem anteriorment,. quan considerà
públicament la quantitat esmenta-
da com a irrisòria i quan digue que
aquests preus s'haurien de revisar
mitjançant subhasta pública.

Les postures dels altres partits
eren: pel CDS, deixar el tema da-
munt la taula; pel PSOE, divergèn-
cia d'opinions, i, per UM, iquai que

Antoni Sansó, cap de llista del PSM
(Sant Lloren ç) a les eleccions munici-
pals, número 4 al Parlament Balear
per la CDI i n. 37 a les eleccions al
Parlament europeu.

pel PSM, reduir el termini de la
concessió. El tema, en el ple del fe-
brer, quedaria ajornat degut a que
faltava un informe econòmic.

Tornant ja al ple de dijous, on ja
no mancaven informes de cap
mena, i a on Antoni Sans& havia
informat al poble el dia anterior
(acabant amb la informació que la
postura que ell proposava era es-
perar que s'acabassin els actuals
contractes (acaben el 88), tot esta-
va mes que enllestit pe reanudar la
sessió. Perd) el batle Brunet, sen-
secap més explicació, retira de
l'ordre del dia el punt mes impor-
tant a tractar. Davant aquesta de-

elregidor del PSM volgué fer
constar en acte la seva disconfor-
mitat amb la postura del batle de
retirar el tema.

Després passarien a tractar-se
temes de caire urbanístic, els
quals tots s'aprovaren amb el ma-
teix resultat: 9 a 1. La crítica mes
forta que faria Sansó quant en
aquest tema, seria afirmar que es
construeix per construir, sense dir
mai «fins a on., alhora que ho con-
siderava un segon boom urbanís-
tic.

13 ci r e sir ca i r-scs rite

EL COL.

SA COMA
MALLORCA



Cala Millor

Rum... Rum... Rumoreando

Según fuentes dignas de todo
crédito y basándonos en rumores
totalmente confirmados y subraya-
dos, los cinco candidatos oficiales
al primer sillón del Ayuntamiento
se sienten, ACTUALMENTE, muy
preocupados... ¿Preocupados,
hemos escrito?
Preocupadísimos! queríamos

decir, por TODOS y cada UNO de
los problemas del pueblo y sus ale-
daños.

Ahora, ante la proximidad de las
elecciones, es cuando mejor se
ven la infinidad de «asuntos pen-
dientes» y «temas interesantes»
de muy fácil solución. Las prome-
sas no cesan. El voto es la pomada
milagrosa, el ungüento mágico',
que, bien administrado, hará posi-
ble cualquier bien común. Espera-
mos y deseamos, aunque sea
para sentar un único precedente

en la historia del mundo, que nadie
olvide sus promesas y que todas
Ias soluciones se lleven a feliz tér-
mino... aunque queden flotando en
el aire.

Otros rumores que nos llegan,
cabalgando a lomos del clamor po-
pular, se refieren al frenazo, lento
desarrollo, pausada tramitación o
como quiera que sean las circuns-
tancias que han impedido que, a
estas alturas, todavía no se haya
puesto en marcha la construcción
de dos PANTALANES en el puerto
de Cala Bona. Más de uno, previ-
sor de él, por comprar la barca
antes de hora, ha tenido que apar-
carla en doble fila. Y, es lo que dice
EX BRUIXOT: Això és passar s'a-
rada davant es bou».

Dicen, cuentan, cantan y no
paran . de hablar quienes última-
mente se han dado una vueltecita

por SA COMA. Defensores y de-
tractores coinciden en afirmar que
aquello está costando una millona-
da y que Cala Millor puede muy
bien haber sido el espejo que ha
reflejado el proyecto; aunque, na-
turalmente, los autores del mismo,
esperan superar ampliamente el
original. Es más, hay quien asegu-
ra, con rotunda firmeza, que SA
COMA será el mejor completo tu-
rístico de España. Lo que sea, ha
empezado a sonar y no nos cabe
Ia menor duda de que la compe-
tencia es un excelente acícate en
todas las lides. También en ésto,
siendo como es «un calamillorer
de rel., opina ES BRUIXOT: «Sa
Coma és tan sols aims), una come-
ta. Nosaltres fa molt de temps que
som signes d'admiració!!!

Otro tema que ha vuelto al can-
delero público de los comentarios,
durante los pasados días, es el co-
nocido como: -El negocio de las
playas». En el último pleno cele-
brado en el Ayuntamiento de San
Lorenzo se acordó retirar la propo-
sición y dejar que sea el ya próxi-
mo consistorio quien se haga
cargo del asunto. De esta manera
quedó zanjada aquella polémica
propuesta de conceder por un pe-
ríodo de veinte años la explotación
del negocio de la playa de Cala Mi-
nor. Aquí, para cerrar la faena, ES
BRUIXOT se descuelga con un
ripio:

«Es cent milions d'En Gostí,
per Cala Minor millorar,
ara diu que els fondrà
fent forats per cercar ví».

PIZ451CINIA INAGURACI45

CELLER <<ES CUEROT»
CUINA MALLORQUINA

SA COMA



Porto Cristo

«Mucho ruido y pocas nueces»
Tras una larga ausencia de tres

meses, vuelvo a Porto Cristo y se
me cae el alma a los pies.

Suciedad por todas partes, hier-
bajos bordeando las aceras, más
baches y más hondos, zanjas en
varias calles, obras en cada esqui-
na... a estas alturas del año, con
un turismo multitudinario que, afor-
tunadamente, no faltó a la cita de
Ia Primavera.. , pero iqué imagen
le estamos dando!

Y nada más llegar, me dicen que
aquí va a correr la sangre: que con
eso de las elecciones, en vez de
unirse para llevar una política
común de pueblo en marcha hacia
su independencia, los protagonis-
tas de la movida se entredevoran,
y que el «órgano del pueblo» (la
Revista «Porto Cristo») pretende
dar la puntilla a la Asociación de
Vecinos para enterrarla con fune-
ral de 1 clase. Me escandalizo,
pego gritos, suelto tacos... estas
cosas que luego uno siente haber
hecho porque no arreglan nada y
sólo sirven para ponerle a uno en
ridículo. Luego pido explicaciones
y leo los escritos que tal follón ori-
ginaron. Y, de verdad no compren-
do cómo con tan pocas nueces se
pueda hacer tanto ruido como los
altavoces de Aumasa en el Paseo
de la Sirena... •

Me faltaba el num. 23 del Set-
manari -por estar yo fuera, no me
lo habían repartido- y leo primero
en el núm. 24 la carta que Juan Ig-
nacio Servera mandó al Director
de dicha Revista. En seguida, a
medida que desfilan los párrafos
de réplica, imagino lo incendiario
que tenía que haber sido el artículo
aun desconocido por mí, genera-
dor de tanta furia y tan virulentas
palabras: seguro que Bernat Amer
había calificado a Juan Ignacio y
sus 'amigos de «descastados»
(qué mal suena la palabrita!) de
traidores y no sé cuántas cosas
más.

Sin perder tiempo, voy a Mana-
cor a hacerme con este famoso
núm. 23 del Setmanari en el que
iba a encontrar «el cuerpo del deli-
to». Leo la «Crónica Política» de
Bernat Amer y no descubriendo en
ella ninguno de los insultos e im-
properios que hubiesen justificado

Ia «Carta al Director» de Juan I.
Servera, me tranquilizo: sólo se
trataba de un juego de niños que,
cuando tienen ganas de pelea, se
Ia buscan sin razón: de estas pe-
leas «porque sí» que tan bien fra-
güan las amistades de Colegio...
Ias que duran la vida entera.

La única realidad era que se in-
cluía en «Manacorines Indepen-
dientes» el grupo que más hizo
para promover la independencia
de Porto Cristo y no había conse-
guido (junto con Bernat Amer,
Jaume Brunet, Salvador Vadell y
otros), poner en pie una candidatu-
ra independiente de Porto Cristo.
Pues muy bien, no hay nada que
objetar, pero tampoco se puede
evitar una reflexión -más o menos
irónica, con más o menos malicia-
sobre el paralelismo de nombres y
si Juan Ignacio se enfada tanto por
ello y se autocalifica de «descasta-
do» ¿no sera porque por su voca-
ción de portocristeño de ley, no se
encuentra muy a gusto en un
grupo tan llamativamente mana-
corí?

Dejémonos pues de peleas de
tan poca monta y volvamos a
nuestros cauces de portocristeños
libres que bien pueden apuntarse
en A.M.I. (que además suena a
«amigo») sin traicionar nada más
que la semántica.

Pero lo que más siento es que
en los puestos 11, 16, 20 y 21, Se-
bastian Perelló, Guillermo Juan,
Juan I. Servera y Pepe Vecina no
tienen probabilidad de ocupar un
sillón del Ayuntamiento; y lo siento
de veras porque 10 u 11 Conceja-
les de Porto Cristo hubieran sido
un buen paso hacia nuestra inde-
pendencia (vease el caso de
Ariany). Es decir que estos jóve-
nes candidatos nuestros apoyan
una candidatura tan respetable
como las demás, de forma «gratui-
ta», mientras una candidatura in-
dependiente de Porto Cristo (que
con toda seguridad hubiera saca-
do dos o más elegidos) habría po-
dido «negociar» su apoyo a un
grupo o coallición mayoritaria a
cambio de ciertas ventajas para el
Puerto. Energías perdidas para
nosotros, pero cada cual es muy

libre de gastarlas como gusta.
Menos mal que no' quedamos

«desvalidos» en otras listas: elegi-
dos portocristeños, prácticamente
seguros: uno en A.P.; dos en
PSOE, uno en UM y uno en PDP/
PL y posiblemente uno en CD' y
otro en CDS, aunque un 5 o 6
puesto en la lista deje pocas espe-
ranzas de ser elegido.

(Que, por cierto, representantes
de Son Macià y Porto Cristo,
(A.A.V.V., Director de la Revista
Porto Cristo, Directivos del Club de
Futbol y de la Asociación Deporti-
va Cultural de Mitja de Mar, en vía
de constitución) acudimos a la invi-
tación de Margarita Ferrer y Ga-
briel Gibanel para exponerles una
base de programa de actuaciones
para Porto Cristo.)

Tal es nuestro panorama electo-
ral, en un Porto Cristo que espera
ansioso conocer los programas
concretos, serios y credibles de
estos ocho grupos que van a pe-
lear -seguramente con más viru-
lencia que la que asoma en la dis-
cusión que inicia este artículo-
para intentar captar los votos de
unos ciudadanos en su mayoría
desengañados y deseosos de
cambio, porque, en el caso actual,
más vale lo malo (o no tan malo)
por conocer que lo malísimo cono-
cido... con perdón para nuestro
consistorio que, ni siquiera en
época preelectoral, se acuerda de
su barrio turístico-marinero -o si se
acuerda es para fastidiar...- pare-
ce que este año no va a venir al
Puerto un cobrador municipal para
Ia Tasa de Circulación, lo que con-
tradice el optimismo triunfalista de
nuestro querido Tomeu Mascará
que seguramente «hará más pue-
blo» desde la oposición que desde
el gobierno.

Joan Moratille

Urge Traspasar
Supermercado
En Cala Mil lor
Tel. 55 04 50 - 57 11 25



A s'hora de
sa veritat

per FELIP BARBA

Diumenge el C.D. Manacor comença

una nova etapa

Aquest diumenge, en haver acabat es partit que juga-
rà el Manacor amb l 'Atlètic de Balears, haurem de
donar per closa sa temporada futbolística del Manacor
per lo que respecta an es primer equip.

Això vol dir que s'haurà complert una etapa, una
etapa dolenta, per-6 no m'atreviria a dir que negativa,
perquè tots ja sabíem que era de transició i negativa
només ho sera si sa gent responsable no ha sabut
aprendre sa RP.

Diu menge mateix, sa Directiva haurà acabat es com-
promfs que va assumir provinent de sa directiva ante-
rior, i per tant ara es es moment de replantejar sa situa-
ció. Sa Directiva hauria de convoéar urgentment una
Junta Informativa per veure per on se planifica sa cosa.
No volem dir que amb sa Junta Informativa sa directiva
actual hagi de dimitir, sine), simplement, polsar s'opinió
d'ets aficionats i actuar en consequencia.

A partir d'ara comença es compromís delicat d'ets
actuals•mandataris. Ja no reben un equip planificat per
una altra directiva i a partir d'aquest diumenge seran
plenament responsables de fitxatges nous, de baixes
donades i de bona o mala planificació. Es es moment
de posar-se en marxa, sense esperar dia 30 de juny. El
Manacor, com equip, ha fet es Ileixiuet i val més no pen-
sar més en aquest any lamentable per a mirar enda-
vant.

Quant a s'equip juvenil, aquest diumenge juga amb el
St. Francesc de Palma i de fet se juga s'ascens. Per
aim!) voldria demanar an ets aficionats que respaldin es
conjunt de n'Esteva. Sa Directiva no ha d'oblidar que si
es Juvenils ASCENDEIXEN tendrem un equip a Nacio-
nal Juvenil i això obliga a un replantejament gros des
Club.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

ACTUALITAT FUTBOLISTICA

Joan Company entrenara el Manacor

Com adelantávem divendres passat en vertadera pri-
mícia informativa el Manacor está en contacte amb En
Joan Company. De fet podem dir que si no se torcen
ses negociacions TORNARA ENTRENAR EL MANA-
COR ja que hi ha un pre-acord en aquest sentit i tant
Club com Entrenador estan il.lusionats.

Renovacions

Per acabar de firmar amb el Manacor en Company
demana unes renovacions de jugadors que acaben: Se-
bastià , Maties, Mesquida i Loren.

Bauçà i Xisco Riera, baixes

En canvi en Jaume Bauçà i En Xisco Riera tenen
totes ses possibilitats de que el Manacor els doni sa
baixa ja que suposam que es nou futur entrenador els
considera de baixa rentabilitat.

Gonzal Ferrer: va parar un penalt

Es porter de s'equip juvenil En Gonçal Ferrer va des-
tacar diumenge passat dins Ciutadella per parar un pe-
nalt. De totes formes sa seva actuació va ser tan com-
pleta que noltros destacaríem cada jugada seva més
que sa des penalt. Lo millor d'Ell es que infundeix segu-
retat a sa defensa.

Loren i Camand

Diumenge passat se produïren dues sonades reapa-
ricions, en es primer equip i an ets juvenils. Per II en
Loren va reaparèixer i va estar be mentre se va poder
aguantar dret, Ilevores se va cansar.

En Pau Camand, central marcador, va tornar á jugar
amb so juvenil amb una notable actuació.



En Sebastia Oliver va debu-
tar com Delegat dal Manacor
encaixant sa friolera de
sis gols. En Mercant diu que
en Ti& té tota sa cupa i de-
mana a n'es Florero que
facin samassa ies curot

En Nofrin a aconseguit con-
vert ir-se en el sex-slmbol
dal Manacor. S'al.lota no
te per qua estar gelosa de
s'extranjera, ja que en No-

frin entrena un parell d'e-

quips femenins 1 el se rifen

tant quejaté safesomiaxu-
pada.

ParrAPCH
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA

En Ramos 1 tots eta jugadors
del Manacor varen anar a
veure jugar ets juvenils.
Diuen que era peranimar...
perd da pas haguessin pogut
espiar sa táctica de n'ES-
TEVA 1 no els haguessin mar-
cat sis gola!

En Biel Ccepany a la fi va
marcar dos • gols... perd
tots dos se feren d' Orsai,
encara que ets seus cronis-
tes se cuiciin d' amagar eta
orsais . Se veu que li torna a
donar a sa coca.

En Paco Acunyas no s'hauria
da vendre aquest diumenge
parqué l'Escolar perdi da-
vant el badia. Si aconse-
gueix guanyar será sa ve-
dette d'ets aficionats del
Manacor 1 a mós a mass li po-
driem oferir que l'any qui
veentrenásaqui.

ocm
-44N,t4-4cm ,

71 ,,7-75-0-01%

Mantra sa primers planti-
lla era a veure s' equip ju-
venil, en GUS 1 en SEMINARIO
llogaren una habitació a un
hotel. Tenien pla? No, ells
asseguren que nomes volien
dormir.

En Maties, en el Manacor ha
fet molta de carrera. A meet
de guanyar duros 1 fer-se
famós com a futbolista ha
aconseguit casar-se. Dia
30 d'aquest mes se casa. Most
han dit que aquest dia so-

-- lemne se posará sabates de
tac6 alt.

Diumenge a Ciutadella en
Blas Pinyar del Manacor se
va posar tant nerviós per-
qua s'equip juvenil no mar-
cava, que va prendre 27 gi-
nets. Això da gineta son gi-
nabres Xoriguer. Sa bote-
llavaquedarbuida.

En Jaume Baud& Alies Pera-
les, 1 En }Cisco Riera se n' a-
naren a menjar caldereta a
Fornells sense permis da
a' entrenador. Arribaren
tart a sa cocentracid 1 du-
rant es partit no se pogue-
ren moure de plena que ana-

--	 —
ven.



Atco. Ciudadela 0 -Manacor 0

El ascenso cada vez más cerca
Felip Barba

Con empate a cero
goles terminó el partido
disputado el pasado sá-
bado en el Polideportivo
de Ciudadela, corres-
pondiente a la liguilla de
Ascenso a la primera
Nacional Juvenil, entre
el Atco. Ciudadela y el
Manacor.

Dirigió el partido el Sr.
Moreno Campos, que
tuvo una irregular actua-
ción, fallando al no seña-
lar un claro penalty co-
metido sobre Gomila en
el minuto 40 y alargando
el partido siete minutos
de forma incomprensi-
ble. Enseñó cartulinas
amarillas de amonesta-
ción a Tito, Nando y
Jaume del Ciudadela y a
Ferrer y Timoner del Ma-
nacor.
Atco. CIUDADELA:

Tito, Quechu, Nando,
Coll, Jaume, Silve
(David min. 60), Sicu,
Javi, Pedro, Dani y Ca-
rretero.

MANACOR: Ferrer,
Galletero, Andreu, T.
Riera, Camand, B.Pont,
Fuster, Casals, Gomila,
Bosch y X. Tent. (Timo-
ner por Gomila y Brunet
por Andreu).

SE DEFENDIERON
CON UNAS Y DIENTES

Un importante paso
para conseguir el tan an-
helado -ascenso consi-
guió el Juvenil Manacor
al empatar a cero goles
en Ciudadela.

El partido en su prime-
ra mitad fue dominado
territorialmente por el
equipo ciudadano, que
tuvo al equipo manaco-
rense encerrado en su
área, aunque en algunos
contragolpes los juveni-
les rojiblancos llegaron
con facilidad a los domi-
nios de la portería defen-
dida por Tito, por lo que

Tomeu Riera, «libero» del
Juvenil Manacor.

pudieron irse al descan-
so con algún gol a su
favor, más si el colegia-
do hubiese señalado un
claro penalty cometido
sobre Gomila, al que un
defensor local derribó
dentro del área en el min.
40 de partido. El equipo
manacorense se defen-
dió cOn orden en esta pri-
mera mitad, no dando
opciones a los atacantes
locales.

FERRER DECIDIDO EN
LA SEGUNDA MITAD

En la segunda parte
siguió dominando el
equipo local, quizás con
más presión sobre la
portería manacorense
que en el primer periodo,
pero sus intentos se es-
trellaron ante el buen
hacer de la defensa roji-
blanca. La mejor ocasión
del partido la tuvo el Ciu-
dadela en el minuto cin-
cuenta y ocho de partido
en un lanzamiento de

penalty que Ferrer en
dos tiempos detuvo.
Aquí se decidió el partido
ya que la gran actuación
del cancerbero manaco-
rense, con el arropa-
miento de sus defensas
que defendieron este
empate a cero goles, fue
decisiva para que se lo-
grara el objeto de no per-
der y pasar a ser uno de
los máximos favoritos
para conseguir el ascen-
so.

EL PROXIMO DOMIN-
GO EN NA CAPELLE-
RA J. MANACOR - SAN
FRANCISCO

LOS MANACOREN-
SES NECESITAN LOS
DOS PUNTOS

El próximo domingo a
partir de las once de la
mañana en Na Capelle-
ra, se va a disputar un
importante partido de la
liguilla de ascenso a la
Primera Nacional Juve-
nil, entre los juveniles del
C.D. Manacor y el San
Francisco.

Después del empate
conseguido el pasado
domingo en Ciudadela,
el equipo rojiblanco ma-
nacorense es el que
tiene mejor futuro en
esta liguilla de ascenso,
ya que venciendo en los
dos partidos a disputar

en Manacor y empatan-
do en Ibiza tiene el as-
censo asegurado.

Pero para ello es su-
mamente importante
que el domingo venza al
equipo palmesano del
San Francisco, por lo
que este equipo perdería
toda opción al ascenso,
quedando sólo en liza el
equipo manacorense y
el Atco. Ciudadela. Pen-
samos que los juveniles
que entrena y dirige Es-
teban Caldentey tienen
fuerza y saber suficiente
para derrotar al equipo
palmesano, aunque
para ello tendrán que lu-
char los noventa minu-
tos, como lo hiciera el
pasado domingo en tie-
rras menorquinas.

Salvo algunos goles
sin importancia y con la
recuperación de Bote-
Ilas, la plantilla está al
completo por lo que es
fácil que Esteban repita
alineación, aunque es
posible que se pueda
producir algún cmabio,
en el medio campo o en
ataque.

Se espera que la afi-
ción acuda en masa a Na
Capellera para animar a
estos juveniles, que son
los que pueden salvar en
parte la mala temporada
del Club rojiblanco, con-
siguiendo el ascenso.

POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA VIDEO CLUB

Céntrico
Perfecto funcionamiento

Precio a convenir

Teléfono 55 26 75



C.D. Manacor- Atco. Baleares

Ultimo partido de Liga

Felip Barba
Una vez más el Mana-

cor rozó el ridículo el pa-
sado domingo en Mahon,
en el partido que disputó
frente al Campeón el
Sporting Mahonés. Como
nos tiene acostumbrados
el equipo manacorense
aguantó bien en la prime-
ra parte, para en la segun-
da ser una caricatura de
equipo, pero lo peor es
que algundo jugadores
fueron meros espectado-
res del partido, por lo que
el equipo se resintió.
Estos jugadores que no
están dando la talla últi-
mamente siempre son los
mismos y ello repercute
en el rendimiento de los
demás jugadores. Menos
mal que esta liga se
acaba y se podrá pensar
con serenidad y tiempo lo

que se tiene que hacer la
próxima temporada.

UN MANACOR - ATCO.
BALEARES
DESCAFEINADO

El partido que van a dis-
putar el próximo domingo
en Na Capellera el Mana-
cor y el Atco. Baleares, a
partir de las seis de la
tarde y a las órdenes del
Sr. Sastre Pou. Se pre-
senta como un partido sin
interés alguno, ya que el
equipo baleárico que en-
trena Martin Vences ya se
ha clasificado en segunda
posición, con lo cual tiene
el ascenso a la Segunda
B en su poder, por lo que
este partido para ellos es
de simple rutina y vendrán
a Manacor a cubrir el ex-
pediente, cosa normal, ya

El Manacor se despide de la

que no se juegan nada en
este envite. Lo mismo que
el Manacor que pierda o
gane poco le va a supo-
ner, tan sólo intentar, por
aquello de la honrilla, el
vencer al subcampeón del
Grupo y terminar la tem-
porada con una victoria.

EL MANACOR CON
POCAS NOVEDADES

No tiene el equipo de
Juan Adrover lesionados
de importancia en estos
momentos, ya que al pa-

liga frente al Atco. Baleares.

recer Sebastián está total-
mente recuperado de su
lesión y Loren se encuen-
tra con más fuerzas eque
Ia semana pasada, por lo
que el once inicial que
salte al terreno de juego
para enfrentarse al Atco.
Baleares será el formado
por Llodrá en la puerta;
Matías, M. Mesquida, T.
Mesquida y Sebastián en
Ia zaga; Biel Riera, Loren
Bauzá y Jaume en el
medio campo; Onofre y
Seminario como puntas.

DISCOÂ PUB

MEETING PLACE
CALA MILLOR
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Fou un deis fundadors del C.D. Manacor

Ha mort en Nicolau Vidal
Toni Tugores

La setmana passada, i concre-
tament divendres, día 8, moria a la
nostra ciutat, a l'edat de 84 anys,
nicolau Vidal Juan, ex-funcionari
municipal 8 el darrer dels funda-
dors del C.D. Manacor.

La seva humanitat i la seva bon-
homia la posa de manifest Nicolau
Vidal al Ilarg dels porp de cinquan-
ta anys que treballa al nostre Ajun-
tament, distingint-se en tot mo-
ment per una gran professionalitat
i el bon tracte als ciutadans. De fet,
Ia mostra de dól, que es pogué
veure al seu fueneral, demostrá
ben a les dares de quina manera
apreciava el poble a aquest ciuta-
da.

Però, un dels fets més impor-
tants dins la vida de Nicolau Vidal,
va ser haver format part de la pri-
mera directiva del C.D. Manacor.
Fa uns anys, vaig tenir el gust de
poder entrevistsr als tres ex-
directius que restaven en vida, co-

fundadors del club manacorí: D.
Toni Arrom, l'Amo Antoni Munta-
ner «Coca> , i D. Nicolau Vidal. Els
tres -era novembre de 1979- gau-
dien d'una extraordinaria memò-
ria. Va ser així com poguerem re-
construir una mica el passat del
club, amb notícies tan importants
com la compra de Na Capellera
l'any 24 i anècdotes ben salades,
com les que es produiren amb la
venguda a Manacor del «Nacional
de Montevideo», aquella recorda-
da aturada a Manacor dels «uru-
guayos ,, , que encara estan en el
record del aficionats més antics.

Hem sentit, com manacorins, la
mort d'un home bo. Com aficionats
al futbol, sentim de forma especial
la desaparició del darrer dels fun-
dadors del club més representatiu
del poble. Llàstima que no ho en-
tenguessin així els maxims res-
ponsables del nostre Ajuntament,
que no anaren al funeral. Devien
tenir tasques electorals...

Donam el més sincer condol a la
seva vídua, Sebastiana, i als seus
fills Guillem, Jordi i Maria Magdale-
na, així a com tota la família. Entre
nosaltres resta un bon record: la
memòria d'un home que passa
entre nosaltres com ciutadà de pri-
mera, sense necessitat d'alçar
gaire pols al seu pas. Un home mo-
dest, atent amb els dames i de

vondat provada.

Ag raiment

La familia del difunt Nicolau
Vidal i Juan, ens demana facem
arribar el seu mós sincer i sentit
agraïment als qui ajudaren, en
els darrers moments de la seva
vida, i molt particularment a
unes persones -desconegudes
per a la familia- que l'atengueren
al moment de la seva mort, i
també al Rector de la Parroquia
dels Dolors, qui es compta entre
ells.

Terminó la Liga Preferente

El Cardassar y el Porto Cristo no han dado
Ia talla

Felip Barba
El pasado domingo ter-

minó la Liga de Preferen-
te, en la cual estaban in-
mersos dos equipos de
nuestra Comarca, el Car-
dassar y el Porto Cristo.
Dos equipos que no han
dado la talla.

El equipo de Sant Llo-
reng, empezó la competi-
ción liguera bastante fuer-
te, ocupando en el primer
tercio una de las primeras
plazas, para después
bajar bastante y encon-
trarse en peligro de des-
censo. Se reforzó el equi-
po de Bernad Gelabert
con los fichajes de Toni
Nicolau y Barceló, que fue
un revulsivo bastante im-
portante, pero sólo duró
cuatro o cinco jornadas y
el equipo volvió a su mar-
cha irregular y terminó en
Ia posición onceava, con
treinta y dos puntos.

Ahora que ha termina-

do la Liga, la Junta directi-
va del Cardassar ha reno-
vado a su entrenador Ber-
nad Gelabert y al parecer
se .van a producir más de
una baja en la plantilla, ya
que h.a I- abido jugadores
que no han dado el rendi-
miento que de ellos se es-
peraba. De momento la
Comisión deportiva está
trabajando sobre el tema
y dentro de un par de se-
manas podremos anun-
ciar en que situación se
encuentran los compo-
nentes de la plantilla del
Cardassar.

Por su parate el equipo
porteño, ya empezó la
Liga bastante mal, per-
diendo partidos fáciles en
su campo, por lo que no
lograba levantar cabeza.
La Directiva porteña ante
los malos resultados del
equipo optó por cambiar
de técnico y cesó a Vicen-
te Acuñas, haciéndose

cargo del equipo Pep
Pinya. Con el nuevo técni-
co el Porto Cristo pareció
resurgir durante algunos
partidos, pero después
volvió a caer en los mis-
mos errores y durante
bastantes jornadas estu-
vo en los lugares de des-
censo. Pero al final al lo-
grar ganar en Campos y
el Arenal en Porto Cristo
se salvó de juagar la pro-
moción de descenso.

Aún no hay nada plani-
ficado para la próxima
temporada en el Club por-

ter)°, pero es necesaria
una reestructuración den-
tro de la misma Junta Di-
rectiva, buscando hom-
bres que quieran trabajar
por y para el Club y plani-
ficar la próxima tempora-
da lo mejor posible tanto
en el aspecto deportivo
como en el económico, ya
que el Porto Cristo se me-
rece mas de lo que ha
echo esta temporada, que
hubiese podido ser nefas-
ta si a última hora no se
consigue salvar la catego-
ría.

OCASION
MAGNIFICO SOLAR  ESQUINA

EN MANACOR
Tel. 55 18 54 de 10 a 1 horas



El Badía se juega la pro moción en Capdepera.

tr. trav-siv.

5.1 MITI MARIA DEL PUERTO

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.   

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION. COMPRUEBE
NUESTRA CALI DAD 1'
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS  

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POP LA NOCHE       

RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASIONI , Cra. de Palma km. 48 -Tel. 554611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93 comp le

Escolar- Badía

El Badía necesita la victoria
Si quierejugar la promoción de ascenso

Felip Barba

Al fin el equipo de Cala
Millor logró romper el
maleficio y logró vencer
y golear al Ferrerías el
pasado domingo por 7-1,
un resultado abultado,
que denota la superiori-
dad del equipo del Badía
sobre el equipo menor-
quín, que poca cosa
pudo hacer ante la capa-
cidad goleadora del
equipo de Pedro Gonza-
lez.

FRENTE AL ESCOLAR
SOLO VALE LA
VICTORIA

El equipo del Badía
rinde visita el próximo
domingo al Escolar de
Capdepera, en un parti-
do de vital importancia
para los dos equipos, ya
que el equipo de Paco
Acuñas no puede perder
si no quiere verse involu-
crado en la promoción
de descenso y el Badía
tiene que ganar si quiere

jugar la promoción de
ascenso a la Segunda B.

El partido por sus ca-
racterísticas se presenta
interesantísimo, ya que
el Escolar se encuentra
en un buen momento de
juego y en su campo re-
sulta difícil de batir. Ade-
más cuenta con varias
individualidades que en
cualquier momento pue-
den decidir el partido.
Los iuqadores y técnicos

del - Es- colar son cons-
cientes de lo que se jue-
gan en este partido, por
lo que supone para el fu-
turo del Club, que es el
mantener la categoría,
por lo tanto no van a dar
ninguna facilidad al equi-
po de Cala Millor.

El Badía se juega en
este envite, el partido
más importante de su
corta historia, ya que si
logra la victoria puede

aspirar a ocupar una
plaza en esta nueva Se-
gunda B. Por lo tanto
este partido lo tiene que
ganar, ya que sólo les
sirve la victoria. Por lo
que desde el pitido inicial
tiene que ir totalmente al
ataque e intentar sor-
prender al Escolar.

Este importantísimo
partido dará inicio a las
seis de la tarde y sera di-
rigido por el Sr. Verdejo
Parra. Por parte del
Badía jugarán Julio,
Jaime, Sebastian, Llull,
Nadal, Carrió, Mir, Bar-
celó, Biel Company, Ar-
tabe y Sansó. Por el Es-
colar saldrán incialmen-
te Seminario, Ramón,
Serra, Roig, Fernández,
Aurelio, Morey, Vecina,
Riutort y Martí.

Se espera una afluen-
cia masiva de aficiona-
dos que acudan a pre-
senciar este apasionan-
te partido, ya que es sin
lugar a dudas el de la
Jornada en la Tercera
División Balear.

SE NECESITA
ALMACENISTA

Que sepa escribir a máquina
y nociones de contabilidad

SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
Dedicación absoluta
In formes: Por escrito incluyendo

referencias al apartado 260 de Manacor



Solucions als
problemes
dels joves?
Taula rodona amb els números

1 dels partis polítics

DIMECRES DIA 20
20,30 h.

Casa de Cultura de «SA NOSTRA»
ORGANITZA:

i
DELEGACIÓa

OYENTUT
DE MANACOR

FUTBOL BASE
	

Cocrdina Feiip Barba

El Infantil del Badía Campeón de grupo
Ya están tocando a su

fin las diferentes competi-
ciones del Fútbol Base,
con algunas Ligas ya fina-
lizadas y se están jugan-
do algunas competiciones
suplementarias como son
Ia Copa Presidente y la
fase final del Campeonato
de Mallorca de Alevines.

En la Copa Presidente
de Infantiles el Badía de
Cala Millor ha logrado el
título de Campeón de
grupo, lo cual le da opción
a disputar la fase final de
dicho Torneo.

C.D. MANACOR
ALEVINES
OLIMPI8C 0 -
MALLORCA 4
Arbitro: Sr. Amengual,
bien.
OLIMPIC: Nadal, Picor
nell, Rosselló, Riera, Oli-
ver, Ramón, Dapena, Pui-

muy superior al equipo
que entrena Miguel
Duran, que se vio supera-
do en todo momento por
el buen juego del equipo
palmesano, que se mos-
tró como un equipo con
más oficio.

INFANTILES
OLIMPIC 3 - CAMPOS 3
OLIMPIC: Gonzalez,
Frau, Quetglas, Galmés,
Gallego, Llull, Sufier, Lo-
zano, Casals, Riera y
Garau.
Goles.- Lozano, Quetglas
y Garau.

Un nuevo tropiezo en
esta Copa Presidente del
Olímpic Infantil, en un par-
tido muy disputado y emo-
cionante por lo incierto del
resultado. Al final el em-
pate fue justo por los mé-
ritos contraidos por
ambos equipos.

C.D. BADIA DE CALA
MILLOR
INFANTILES

ESCOLAR 0 - BADIA 3
Arbitro: Sr. Coll Homar,
bien.
BADIA: López, Baudil,
Chapira, Capó, Juan, Ber-
nat, Servera I, Servera II,
Meca, Nellad y Sard.

Goles.- Mellado, Sard y
Meca.

Una vez más los infanti-
les del Badia demostraron
su superioridad en esta
Copa Presidente, ven-
ciendo con autoridad al
Escolar en Capdepera.
Victoria que les permite
ser campeones de grupo
a falta de un partido.

Partidos para la próxima
jornada
INFANTILES
BADIA - OLIMPIC
(Sábado 18h.)

Partido de claro pronós-
tico favorable al equipo de
Cala Millor, que en estos
momentos es muy supe-
rior al Olímpic, como lo ha
demostrado en esta Copa
Presidente, en la cual se
encuentra invicto.

ALEVINES
SAN CAYETANO -
OLIMPIC (Sábado 18h)

Encuentro correspon-
diente a la fase final del
Campeonato de Mallorca,
en el que el San Cayetano
es favorito, ya que venció
en Na Capellera con clari-
dad al equipo manacoren-
se.

grós, Caldentey, Fullana y
Cercós (Julián, Fuster,
Grimalt y Salas).

Partido dominado total-
mente por el equipo ma-
Ilorquinista, que se mostró



FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD

PATROCINADO POR

VISTA
ALIEGIIT

C/Mar 9 -Tel. 57 10 61
Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos charter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
InternacionaleS
*Cruceros
*Ferias y congresos

BAR RESTAURANTE

El ascenso del alevin, en peligro
Al perder el pasado sá-

bado en su visita al Camp
Redo, el equipo alevín del
Porto Cristo puede no as-
cender a la Primera Re-
gional, ya que todo de-
pende del partido a dispu-
tar mañana sábado entre
el Barracar y el Camp
Redo.

ALEVINES
CAMP REDO 1 - PORTO
CRISTO 0

Arbitro: Sr. Riera, bien.
PORTO CRISTO: Ortega,
Martínez, Pafiella, San-
cho, Francisco, Amador,
David, Alberto, A. Vilchez,
Costa y Montserrat.

Importante derrota de
los alevines porteños, ya
que por el golaveraje par-
ticular los dos equipos

están empatados, pero en
el global el equipo palme-
sano tiene la ventaja sufi-
ciente para proclamarse
subcampeón y conseguir
el ascenso.

El Porto Cristo jugó un
partido serio en defensa,
ya que un empate les bas-
taba, pero a un minuto del
final el Camp Redo logró
marcar el gol de la victo-
ria, que echaba por tierra
todas las ilusiones de los
jugadores porteños.
Ahora a esperar el resul-
tado que se de el sábado
en Es Jordi D'es Reco. Ya
que el ascenso del Porto
Cristo pasa por este parti-
do y depende de él.

INFANTILES
PORTO CRISTO 1 -
LA SALLE 1
Arbitro: Sr. Barceló, bien.
PORTO CRISTO: Sán-
chez, Díaz, Vilchez, San-
tos, Duran, Febrer, Gar-
cía, Philips, Nicolau, Ros
y Barra!.
LA SALLE: Juanjo, Frau,
Brunet, Cazorla, Garau,
Fullana, Riera, Muñoz,
César, Ouetglas y Santa.
(Pont, Domínguez y Cal-
dentey)
Goles.- Philips por el
Porto Cristo y Barral en
propia puerta por el La
Salle.

Partido muy disputado
entre los dos equipos, ya
que el Porto Cristo con
más poderío físico que los
lasalianos se adelantaron

en el marcador. Los ma-
nacorenses que ya eran
campeones jugaron más
relajados y expusieron
menos que el equipo por-
teño. Al final el empatae
satisfació a todos.

Partidos para la próxima
jornada
ALEVINES
PORTO CRISTO -
ESPAñA (Sábado 18 h)

Ultimo partido de liga
de los alevines lasalianos,
que deben vencer con fa-
cilidad a los alevines del
España de Llucmayor a la
espera del resultado del
partido Barracar - Camp
Redo que les puede supo-
ner el ascenso o el estar
una temporada más en la
Segunda Regional.



Peor, ¡Imposible!
No se confundan, no

se trata de ningún grupo
Rock, el Peor
¡Imposible!, es la fórmu-
la adoptada por los máxi-
mos dirigentes provin-
ciales del baloncesto,
para jugarse la fase final
del Play-Off, que decidi-
rá quien es el campeón
provincial en categoría
«Senior», y es que cuan-
do las cosas se hacen
pensando con los pies y
arrastrando la cabeza y
no al revés como prece-
dería, por regla general
acaban en fracaso, y
ésto es sencillamente lo
que ha ocurrido a nues-
tros dirigentes, que sin
calcular las posibilida-
des, dieron unas directri-
ces a seguir, sin contar
para ello que en la fase
final llegarían tres equi-
pos y no dos como viene
siendo habitual en todas
Ias competiciones, y
consecuentemente
cuando se encuentran
con el desaguisado, dic-
tan sentencia salomóni-
ca, que por no satisfacer
no satisface a nadie, por
Ia sencilla razón que la
fórmula adoptada es del
todo demencial e injusta
y que tan sólo favorece a
un equipo, en este caso,
el Costa de Calviá, que
queda exento del partido
de pre-final, y juega la
final a un solo encuentro
y en su propia pista, que

dicho sea de paso, es
una verdadera ratonera.

PERLAS - ESPAÑOL,
PARTIDO DE PRE-
FINAL EL DOMINGO
EN NA CAPELLERA

El domingo, tendra
lugar en la pista de Na
Capellera, el partido de
Ia Pre-Final del Play-Off
de Categoría Senior Pro-
vincial, entre nuestros
representantes, el Club
Perlas Manacor, y el
conjunto del Español,
que en la pasada jorna-
da ganaba su tercer par-
tido al La Salle. Partido
pues importante de cara
a la final, ya que el ven-
cedor del mismo, sera
quien dispute la final al
Costa de Ca'via el do-
mingo siguiente, por lo
que es de esperar una
buena •asistencia de pú-
blico y que al final sean
nuestros representan-
tes, quienes disputen
esta demencial 'final en
Ia pista del contrario.

NUESTRA CANTERA

Promoción Basquet 87
Organiza: Club Perlas
Manacor
Patrocina: Conseil In-
sular de Mallorca

ES CANYAR 48 - LA
SALLE 13

Superioridad total del
equipo local, que entre-
na J. Roig. Gran partido
el jugado por Es Canyar,
completo tanto en defen-
sa como en ataque, que
practicando un contraa-
taque rapidísimo, llegó a
tener un 12-0 en el minu-
to 4 de partido, reacción
del La Salle en el segun-
do período, que desba-
rató a tiempo el entrena-
dor del Canyar F. Ca-
brer, con un tiempo
muerto, que colocaba de
nuevo las cosas en su
sitio, acabando el partido
con el rotundo resultado
de 48-13.

Barbara Beretta

LIGA FEMENINA

LA PUREZA 12 - ES
CANYAR 44

Partido sin historia, el
que enfrentó a La Pure-
za y Es Canyar con clara
victoria del equipo visi-
tante, demostrando una
vez más, la superioridad
del equipo de María Llo-
drá a quien hay que feli-
citar por la gran campa-
ña realizada por sus mu-
chachas.

EL EQUIPO FEMENINO
EN CIFRAS

Jugó 24 partidos
Ganó 4
Perdió 20

Su mayor victoria frente
al Llucmayor 44 - 13 jor-
nada n. 20.
Su mayor derrota, frente
al San José 115- 14 jor-
nada n. 5.
Su minima derrota en
Pollensa 36 -35 jornada
n. 19.

José Antonio SansFrancesc Xavier Vicens

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado ?lam. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR



MAXIM ANOTADOR

Torneig Penyes

GRUP A - 1

Tai Tenis 58 - Xarop Sa Mora 62
Renault Manacor 46 - Joyería Manacor 55
Tai Tenis 76 - Joyería Manacor 48
Gremlins Son Carrió 52 - Xarop Sa Mora 66

Xarop Sa Mora	 55 0 320 243 10
Tai Tenis	 54 1 345 237 9
Joyería Manacor	 51 4 229 304 6
Gremlins Son Carrió	 51 4 192 307 6
Renault Manacor	 41 3 210 205 5

GRUP A - 2

Mòdul O - Xauxa 2
Fe y Bar Masvi 57 - Seat Manacor 68

Seat Manacor	 3	 2 1 202 176 5
Xauxa	 3	 2 1 136 127 5
Fe y Bar Masvi	 3	 1 2 176 184 4
Mòdul	 3	 1 2 101 128 4

GRUP A - 3

Masters 44 - Bar Ca N'Andreu 36
Vespa Cavaliers 32 - La Estrella S'Estell 44

La Estrella S'Estel	 3	 2 1 159 141
Masters	 2	 2 0 111 101
Bar Ca N'Andreu	 3	 1 2 119 126
Vespa Cavaliers	 2	 0 2 64 85

HORARIS

DISSABTE DIA 16 - CA'N COSTA

15,30 h. Tai Tenis - Renault Manacor
16,45 h. La Estrella S'Estel - Bar Ca N'Andreu
18,00 h. Seat Manacor - Mòdul

NA CAPELLERA

15,30 h. Gremlins Son Carrie) - Xarop Sa Mora
16,45 h. Vespa Cavaliers - Masters
18,00 h. Fe y Bar Masvi - Xauxa

1.-Francisco Mayoral (Grem-
lins Son Carri6) 676
2.-Antonio Tauler (Tai Tanis)
622
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 481
4.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 451
5.-Antonio Puigrás (Tai Te-
nis) 402
6.-Onofre Ferrer R. (Xarop Sa
Mora) 395
7.-Juan M.Cifo (La Estrella
S'Este I) 384
8.-Sebastián	 Riera	 (Xauxa)
354
9.-Mateo	 Oliver	 (Masters)
352
10.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 316
11.-Bernardo Pastor (Seat Ma-
nacor) 309
12.-Miguel Guardiola (Fe y Bar
Masvi) 303
13.-Juan Sitges (Joyería Ma-
nacor) 289
14.-Sebastián Botellas (Rena-
ult Manacor) 279
15.-Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor) 272
16.-Gaspar	 Fiol	 (Xarop Sa
Mora) 272
17.-Jaime	 Febrer	 (Gremlins
Son Carri6) 253
18.-Onofre	Pol (Xarop Sa
Mora) 248

TIRS DE 3 PUNTS

1.-Mateo Oliver (Masters) 55
2.-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi) 41
3.-Pedro	 Bauzá	 (Seat	 Ma-
nacor) 35
4.-Juan	 Estelrich	 (Xarop
Sa Mora) 31
5. -Joaquín Navarro (Masters)
24
6.-Pedro Sureda (Seat Mana-
cor) 23
7.-Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 20
8.-Juan	 Fons	 (La	 Estrella
S'Estel) 17
9.-Antonio	 Jaen	 (Masters)
17
10.-José M. Baqué (Renault
Manacor) 15

Puntos a favor 575. Pro-
medio 23'958333
Puntos en contra 1.117.
Promedio 46541666.
Máximas	 enncestado-
ras; puntos; promedio.
1.-Oliver; 162; 675.
2.-Pericás; 130; 5,4166.
3.-Vey; 77; 32083.
Máxima realizadora en
un solo encuentro: Peri-
cás; 20 puntos; jornada
n. 18.

El equipo feme-
nino del Perlas
ganó al Toldos
Manacor en par-
tido amistoso

FEMENINO PERLAS
MANACOR 27-
TOLDOS MANACOR
25

Mucho ambiente en la
pista de baloncesto del
Colegio de Son Carrió,
para presenciar los en-
cuentros encuadrados
en el programa de fies-
tas de esta cercana loca-
lidad. El primero de los
cuales, enfrentó al vete-
rano Toldos Manacor y
Club Perlas Manacor de
Féminas, con intención
de promocionar el balon-
cesto entre la juventud
femenina de la localidad.

El partido, que fue
muy competido, solo
pudo ganarlo al final el
Perlas, gracias a su
mejor condición física,
ya que las chicas del Tol-
dos Manacor, al final
acusaron más el esfuer-
zo y tuvieron que rendir-
se ante la mejor condi-
ción física de las chiqui-
llas de Onofre Pol.

C.B.C. SON CARRIO
50- C.B. SON SERVE-
RA 67

Tras la celebración del
partido de Féminas, tuvo
lugar un nuevo encuen-
tro, que enfrentó a un
equipo local y uno de

Son Servera, cuyo resul-
tado final, se decantó a
favor de los visitantes,
no sin que los locales
ofrecieran una gran re-
sistencia, realizando con
ello una gran actuación,
que hizo que la gran can-
tidad de público que
asistió a presenciar
ambos encuentros salie-
ra satisfecho de los mis-

mos, lo que sin duda al-
guna, servirá para cear
adeptos a este bello de-
porte.

importante, por otra
parte, la eficaz colabora-
ción de los mancorenses
Guillermo Bauzá y
Mateo Cortés, que se
prestaron a arbitrar,
labor que hicieron co-
rrectamente.

Al final de los partidos,
hubo entrega de trofeos
a los vencedores así
como a los máximos en-
cestadores de cada en-
cuentro que fueron el ca-
rrionense F.Mayoral, y la
del Toldos Manacor
Mesi Martinez.



Atletismo

IX Semi Maraton Porto Cristo La Salle
J. Puig

Esta semana hemos te-
nido la novena edicción
del Semi-Maraton Porto
Cristo-La Salle, que como
cada año tiene una masi-
va participación popular,
pues este año ha sido su-
perior al del pasado año
en cuanto ha participante
se refiere.

De buena mañana ya
se respiraba ambiente de-
portivo tanto en la salida
de Porto Cristo como en
el circuito del Paseo Anto-
nio Maura, la participación
se puede considerar todo
un éxito tanto por la canti-
dad de atletas como que
el sábado anterior tam-
bién se organizó una ca-

rrera y la gente se tuvo
que repartir.

Desde un principio se
veia que Fco. Gomaris no
tenía rival como así fue ya
cuando el vio que tenía
que irse solo se fue, y
ganó con bastante como-
didad.

CLASIFICACIONES
SENIOR MASCULINO
1 o. Fco. Gomaris; 4110.
YAMA MANACOR
2o. José Luís Rincón;
41'49. COSTA CALVIA
30. Antonio Riera; 4154.
YAMA MANACOR
40. Juan Lobo
5o. Ramón García; 4309.
FIDIP IDES

6o. José Muñoz; 43'16.
YAMA MANACOR
7o. Manolo Moyales;
43'25
80. Lorenzo Femenías;
4344. LA SALLE
9o. Angel Sanchez; 4402.
COSTA CALVIA
10o. Pedro Cartes; 4402.
COSTA CALVIA

SEMI MARATON FIRA
DE MAIG CAMPOS

En la tarde del sábado
se celebró el octavo semi
maratón de Campos, que
consta de 12 kilómetros y
suele tener un nivel alto
de participación ha todos
los niveles tanto en cate-

gorías menores como ma-
yores.

SENIOR MASCULINA
lo. Pablo Martínez; 41'57.
B. OLIVER
2o. José Ma. Sanchez;
42'52. CAPOL
3o.	 Vicente	 Ogazón;
4454. B. OLIVER
40. Antonio Jurado. FIDI-
PIDES
5o. Bartolomé del Amor.
B. OLIVER

El próximo domingo día
17 se celebra en Son Ser-
vera el III Cross Villa Son
Servera para todas las ca-
tegorías. Hora comienzo
9 de la mañana.

Judo. Exito del Dojo Muratore en Valencia
El pasado sábado día

9 se disputó en Valencia
una liga de la fase de
competición del cinturón
negro. Se desplazaron a
Ia capital valenciana los
judokas manacorenses
Tomeu Duran, Guillem
Puigserver y Anselmo
González, acompaña-
dos por su profesor Ponç
Gelabert.

Conviene explicar
para los profanos en la
materia que para acce-
der al grado de cinturón
negro se deben superar
dos fases, la primera, la
de competición y la se-

gunda, la de técnica. En
Ia fase de competición,
que se disputa en ligas
de seis judokas, se con-
ceden puntos en cada
combate según la clari-
dad con que un judoka
se imponga a su adver-
sario (el máximo es un
Ippon que equivale a 10
puntos). Si un judoka en
una sola competición ob-
tiene 25 puntos ó 100 en
varias competiciones ha
super.ado la fase de
competición y puede
pasar a la de técnica.

Los competidores ma-
nacorenses obtuvieron
una brillante calificación,

destacando Anselmo
Gonzalez que logró al-
canzar el máximo, ven-
ció en cada uno de sus
combates por Ippon ob-
teniendo la maxima cali-
ficación posible, es decir
50 puntos. Ninguno de
sus rivales pudo aguan-
tarle más de un minuto y
medio en el tatami y con-
siguió el merecido reco-
nocimiento del público
asistente. Los otros dos
judokas locales también
cuajaron una excelente
jornada puesto que ga-
naron dos combates
cada uno marcando Gui-
Ilem Puigserver dos lp-

pones y Tomeu Duran
un Ippon y una decisión;
en los combates en que
fueron vencidos siempre
fue por decisión o bien
por puntuaciones meno-
res como es el Koka.

Anselmo Gonzalez,
una vez superada la
competición incia ahora
Ia preparación técnica
para desplazarse próxi-
mamente a la peninsula
para superar el examen
técnico que le lleve al de-
seado cinturón negro,
meta maxima para todo
judoka.

liST INTO DE FORMACION PROMS IONAL
E ACOR

PREINSCRIPCIONES CURSO 87 - 88
EL PLAZO DE PREINSCRIPCION PARA EL CURSO 87-88 SERA EL COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ABRIL Y EL 20 DE MAYO

EL PLAÇ DE PREINSCRIPCIOPEL CURS 87 - 88 SERA DES DEL 30 D'ABRIL AL 20 DE MAIG



Entrega de trofeos.

Gran éxito de la IX Cursa Popular La Salle
El pasado domingo se

celebró la IX Cursa Popu-
lar La Salle, que como ya
viene sucediendo en años
anteriores, fue un auténti-
co éxito. Mucha fue la par-
ticipación en la misma,
superando éxitos anterio-
res. Una anécdota a rela-
tar, según los organizado-
res, es que de Porto Cris-
to participaron treinta ve-
teranos, superando en
mucho anteriores etapas.
Los organizadores

desde estas páginas quie-
ren agradecer su colabo-
ración, especialmente a
los radioaficionados y a la
Policía Municipal.

IX Carrera Popular La
Salle
Organiza ex-alumnos La
Salle Manacor.
CLASIFICACIONES
Benjamín Masculino
1o. Fco. José Astorga
20. Fco. Muñoz
3o. Antonio Hernández

Benjamín Femenino
1 a. Nati Oliver
2a. Margarita Pascual
3a. Carmen Rodriguez

Alevín B Masculino
1o. Esteban Barceló
20. Raúl Serrano
30. José Maillo	 •

Alevín B Femenino
1 a. Catalina Alvon
2a. Ma. Carmen García
3a. Juana Ma. Golan

Alevín A Masculino
1o. Joaquín Galian
2o. Sebastian Pocoví
3o. Bmé. Ferrer

Alevín A Femenino
1 a. Catimari Muntaner
2a. María Bel Planelles
3a. María Pilar Muñoz

Infantil Masculino
1o. José A. Cerro
2o. Juan Barceló
30. Miguel Fullana

Los más pequeños también
participan en la «cursa».

Infantil Femenino
1 a. María Crucera
2a. Ana Belen López
3a. Elena Durán

Cadete Masculino
1 o. Miguel Serra
2o. Juan C. Arreza
3o. Pedro Pomar

Cadete Femenino
1 a. Ma. Carmen Sanchez
2a. Ma. Luisa Dasilva
3a. Reme Cuadrado

Gomaris, campeón.

Senior Masculino; 12.400
Kmts.
1o. Fco. Gomaris; 41'10"
2o. J. L. Rincón; 4149"
3o. Antonio Riera; 41'54"

Veteranos; 12.400 Kmts.
1o. Juan Barceló; 45'53"
2o. S. Adrover; 4807"
30. Fco. Jiménez; 4939"

Senior Femenino; 12.400
Kmts.
1 a. Felisa López; 5419"
2a. Antonia Amer; 5921"
3a. Carmen Mendoza
6421"

Fotos: Xisca Forteza



Pesca deportiva

XIV Anzuelo de oro

Participaron 50
pescadores

Tiro olímpico

Carabina ligera

A pesar de as incle-
mencias del tiempo y
con el mar que se presta-
ba muy poco para la
pesca con caña, el pasa-
do domingo día 10 se ce-
lebró, con gran éxito de
participación y deporti-
vo, la prueba XIV Anzue-
lo de Oro, trofeo patroci-
nado por la Joyería Ma-
nacor. Nada menos que
cincuenta pescadores
tomaron parte en este
trofeo que va ganando
solera de año en año.

La clasificación final
quedó como detallamos
a continuación:
1.-Miquel Febrer, 1.794
grs.
2.-Ventura Fuster, 1.590
grs.

El campeón de pesca
deportiva marítima, el ma-
nacorense Matías Febrer,
ha salido para Valencia
acompañado por su presi-
dente, Sebastià Amer,
para participar en el cam-
peonato de España a ce-
lebra en aguas valencia-
nas los próximos días 15,
16 y 17 del presente mes
de mayo.

Matías Febrer, que
acude a Valencia subven-
cionado en parte por el
Ayuntamiento de Mana-
cor, va a participar con la
intención de traerse el
campeonato para Mana-
cor. Condiciones y prepa-
ración para lograr este ob-
jetivo, las reune el pesca-
dor manacorense.

AYUDA PARA LA
FAMILIA DE MIQUEL

3.-Matías Febrer, 1.438
grs.
4.-Francisco	 Nicolau,
1.299 grs.
5.-Jaime Gay& 1.280
grs.

El mayor número de
piezas fue conseguido
por Miguel Febrer, con
un total de 84. La pieza
de más peso fue captu-
rada por Toni Santan-
dreu. Se trató de un .es-
corbai ,, de 514 gramos.

Felicitar a la organiza-
ción por la buena mar-
cha del trofeo y a todos
los participantes por el
alto nivel demostrado,
pese a las dificultades
que hubo que doblegar
debido al mal tiempo rei-
nante.

VIVES
El Presidente de Els

Serrans nos ha comunica-
do que con fecha del once
de mayo del presente
año, el Presidente de la
Federación de Pesca le
ha comunicado que tiene
en su poder un cheque de
trescientas mil pesetas
para enetregar a la familia
del malogrado Miquel
Vives, que falleció a prin-
cipios de este año cuando
se encontraba pescando
en aguas de Calas de Ma-
llorca. Dicha ayuda se ha
conseguido a traves de la
Mutualidad de Deportis-
tas.

El acto de entrega de
este cheque, se hará en
breve, dentro de alguno
de los actos que organice
el club de pesca Els Se-
rrans.

Durante el pasado
mes de Abril y uno de
Mayo se vino disputando
en las instalaciones de-
portivas del Club de tiro
Olímpico Manacor
(CTOM). Las tiradas so-
ciales y campeonato
local en la modalidad de
carabina ligera.

Las tiradas sociales se
disputaban los días 18 y
25 de Abril, por las tar-
des y el campeonato
local el 1 de Mayo por la
mañana. Las tres tiradas
fueron arbitradas por D.
Jose Sureda Bauzá del
colegio balear de Arbi-
tros de tiro de precisión.

Destacable fue el as-
censo de Rafael Pastor a
Ia la. categoría y de An-
tonio Vicens y Antonio
Riera a la segunda cate-
goría.

Las dos primeras tira-
das eran sociales y la
tercera era valedera
para la consecución del
título local de la modali-
dad de la temporada
1987.

Los resultados de las
tres tiradas quedaron de
Ia siguiente manera,
según las tres categoría
existentes.

Tirada social de día 18
de Abril

Primera categoría
1.-Antonio	 Mendez
Saez; 587 puntos
2.-Bartolomé	 Planos
Gari; 585
3.-Juan Pocoví Brunet;
565

Segunda categoría
1.-Rafael Pastor Febrer;
573
2.-Antonio Pastor Fe-
brer; 553

Tercera categoría
1.-Antonio Vicens Gomi-
la; 573
2.-Antonio Riera Gonzá-
lez; 550

3.-Antonio Ferrer Valles-
pir; 334

Tirada social de día 25
de Abril

Primera categoría
1.-Rafael Pastor Febrer;
564
2.-Juan Pocoví Brunet;
559

Segunda categoría
1.-Antonio Vicens Gomi-
la; 550
2.-Antonio Pastor Fe-
brer; 544
3.-Antonio Riera Gonzá-
lez; 528

Tercera categoría
1.-Pedro	 Ribot Nadal;
522
2.-Antonio Febrer Va-
Ilespir; 311

Campeonato local del
dial de Mayo

Primera categoría
1.-José Sureda Bauzá;
580
2.-Juan Pocoví Brunet;
563
3.-Rafael Pastor Febrer;
561

Segunda categoría
1.-Antonio Pastor Fe-
brer; 553
2.-Antonio Riera Gonzá-
lez; 544
3.-Antonio Vicens Gomi-
la; 533.

La tirada de pistola
standard de las Ferias y
Fiestas de Manacor, pre-
vista inicialmente para el
30 de Mayo ha sido ade-
lantada al sábado día 23
de Mayo.

Pesca deportiva

Els Serrans, al Cam-
peonato de España



Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
;línica Municipal 	 55 00 50
Jrgències 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Mèdica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50

Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22

Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	55 0344/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	55 27 58/5530 65/5545 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever SA. ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)

55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21

ESTANCOS

Dia 17 n. 3; c/Amargura.

METGES
DIA	 HORA
	

Dr.
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (do-
micilio)

Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13.17 h; Jests Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubí - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.

Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la =liana del dra siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.

Dia 15 P. Ladaria; c/Bosch.
Dia 16 Llull; Na Camel.la.
Dia 17 Llodrá; Joan Segura.
Dia 18 Mestre; Mossèn Alcover.
Dia 19 Pérez; c/Nou.
Dia 20 Planas; PI. Rodona.
Dia 21 L. Ladaria; Carrer Major.
Dia 22 Riera Servera; Sa Bassa.

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Man acor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.

S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).

MISSES

FEINERS
Mati
7,45.-Fartaritx(tretdels dissabtes), franciscanes
8.-N. S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes), Ho!
pital.
8,15.-Fartáritx(nornes dissabtes).
8,30.-M. Benedictines.
12.-Convent.
Horabaixa
19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Crist Rei, Son Carri6.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-CristRei (només dissabtes), St.Pau, P. Cristo
20.-convent,FartariN,S'Illot
20:30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Macia

DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo

,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
HorabaIxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.5.Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia



DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Se vende Dyane 6 PM -

H. Tel. 55 14 06 (horas ofici-
na) 55 20 32 (noches).

Vendo GS XZ PM-L muy
económico. Tel. 55 48 05.

Se vende antiguo alma-
cén 230 m2, en c/
Muntaner n. 39. Precio
15.000.000 pts. Informes Sr.
Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.

Vendo acción Tenis Ma-
nacor. Tel. 71 51 82.

Vendo un somier lámi-
nas de madera 1' 35, col-
chón 1' 35. Lavadora, una
estufa, módulos, armario y
cajones. Una bomba su-
mergible. c/San Jose
López, 116. Sábados de 9
a 5 tarde.

Solar Mercat de s' Anti-
gor. Informes: c/Nueva, 37
-2.

Optimist, 2 velas. (Entre-
no y competición) perfec-
to estado. Tel. 55 18 17:
preguntar por Juan.

Vendo chal, en Zona
Son Mas a 2,5 km., con ár-
boles, agua, luz. Tel. 55 21
47.

Gran ocasión. Tractor
BJR 35 HP dirección hi-
dráulica aperos, bisurco
automático, cultivador 7
brazos, pala frontal estier-
col y fierra. Vealo en Ga-
raje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.

Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.

Planta baja Porto Cris-
toJecho libre. Tel. 55 35
10.

Tapisos turcs i perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.

Seat 131 Supermirafiorl -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06

Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42

Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.

Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000. Informes: 55 44
68 horas oficina.

Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.

Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.

Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.

Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51

Moto Guzzl 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 13 71. Sr.
Riera

Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.

Mobylete Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.

Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.

Se vende mobiliario de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38

Vendo Seat 131 Diesel
PM-0. Informes. Tel. 55 02
22

COMPR
Compro Cinta transpor-

tadora. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.

Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-

no 58 16 31. A part' de las
12 de la mañana.

Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.

Se compren clIsfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30a 21.

LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-

nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.

Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).

Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.

Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70

Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.

Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.

Necesito local, planta
baja o piso primero para
alquilar. Imprescindible
ducha y sala grande. In-
formes: Tel. 23 52 66 - 20 52
66 (noches de 20 a 23 h.).

DEMANDES
Se necesita trabajo.

Cualquiera, 27 años. Tel.
57 10 29.

Se necesita cocinera.
Tel. 55 44 28.

Se necesitan mujeres Inl-
cladas en trabajos con-

fección. Tel. 55 29 15

Se necesita operarlo
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.

Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.

Busco trabajo para pe-
luquera con experiencia.
Informes: C/. Cirer y Pont,
26.

Chica de 22 años con
estudios de informática y
mecanografía busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.

Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel.
55 33 44.

Se necesita profesor o
profesora de EGB para
closes particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.

Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23

Se necesita trabajo. Tel.
55 38 23.

DIVERSOS
Necesitaría una silla de

ruedas. Tel. 57 16 70.

Se dan closes de EGB,
contabilidad y mecano-
grafía. Tel. 55 21 28 no-
ches.

Es donen classes de gui-
tarra. Tel. 55 09 72.

Préstamos rápidos. Per-
sonales e hipotecarios.
Tel. 55 34 37.
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El nostre dibuixant ha cornés set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?

A DVEN
C ANEB

ANGA
O T AA

E RUSI
G EURI
N UAGA
A NIMI
V INI A
E LI PO

D O LI
A LO TR
E HI SL

TI S
I AR
RTO
N SA
✓ IN
COK
O A°
S T A
RIN
RAC
TAS
I TO
AMI

TAJ
O UL
D EO
TI X
D OL
D UE
TRO
RLU
IDO
IAS
ISO
PEN
CAS

LETRES

En aquesta sopa de lletres hi ha ama-
gats 11 noms de religions. Provau de
trobar-los a tots tenint en compte que
poden estar escrits de dalt abaix, de
dreta a esquerra i viceversa, í també
en diagonal.

EN PORTO CRISTO
ESPACIOSO PISO

BUENA PANORAMICA
Informes: Tel. 55 18 37 



NAIXEMENTS
Dia 24 d'Abril: Sandra Guardiola Montero, filla de Pere

Guardiola Tomás, i de Josepa Montero Moran.
Dia 25: Joana Maria Duran Castor, filla de Miguel Duran

Riera i de Ma. dels Angels Castor Matamalas.
Dia 26: Margalida Sansó Jaume, filla de Llorenç Sansó Mas

i de Antònia Jaume Sansó.
Dia 27: Jordi Ballester Caldentey, fill de Mateu Ballester

Fernández i de Isabel Caldentey Busquets.
Dia 30: Antoni-Jesús Corral Forteza, fill de Antoni-Jesús

Corral Báez i de Ma. Francesca Forteza Truyols.
Dia 2 de Maig: Josep-Antoni Ropero Ruiz, fill de Francesc

Ropero Moreno i de Francesca Ruiz Sánchez.

CASAMENTS
Conscients de lo que suposa avui en dia, crear una nova

família, després d'una temporada d'estudiar-se els seus
mutus sentiments, el passat dia primer de maig, a les 19,30
hores, i a la Parròquia de Crist Rei, uniren les seves vides
amb el sagrat Ilaç del matrimoni En Miguel Riera Bibiloni i Na
Francesca Pascual Artigues. Les va donar la benedicció nup-
cial l'Ecemom Don Ramon Lladó Rotger.

El dia 2, a l'Esglèsia de Sant Vicenç Ferrer de la nostra ciu-
tat, a les 6 de la tarda, varen contreure matrimoni canònic els
joves Diego Fernández Pujol i la agraciada senyoreta Joana
Muñoz Rivas. Va donar la benedicció als nous esposos el
Padre Emilià López Garcia, vicari.

Se varen casar el passat dissabte dia 2, En Mateu Llodrá
Ramírez i Na Sebastiana Riera Ballester. La cerimónia reli-
giosa es va celebrar a la Parròquia de Crist Rei, rebent el sa-
grament de mans de l'Eoónom D. Ramon LLadó Rotger.

El dia 25 d'Abril, a la Parròquia de l'Assumpta de S'Illot,
varen celebrar les seves noces En Miguel Mascaró Gelabert i
Na Maria Pascual Font. Beneí la unió i oficia la missa de vela-

SEM 
H sSESSORIA FISCAL
Av. Baix d'ES- Cos, 1 bajos - Tels. 55 44 77 -554410

07500 MANACOR (Mallorca)

HACEMOS SU DECLARACION
DE RENTA

El plazo para confeccionaria ya
se ha iniciado.

Ahora es un buen momento para
hacerla y sin prisas.

Para una completa información
pase por nuestro despacho o

llame al teléfono 55 44 77

WEALSOSPEAQ ENGLISH

dons Don Joan Dalmau Casellas, Ecoónom de la dita Parrò-
quia.

El divendres dia 8 del corrent i a la Parròquia de Crist Rei, a
les 1930 hores, varen contreure matrimoni En Sebastià Díaz
Gelabert i Na Joana Sancho Adrover. Va legalitzar la seva
unió, amb la seva presència, el ministre del Senyor Don
Ramon Lladó Rotger, Eciónom.

A la Parròquia de Ntra. Sra. del Carme, de Porto Cristo, va
tenir Hoc el dissabte dia 9, a les 7 de la tarda, el matrimonial
enllaç d'En Melsion Andreu Adrover i Na Joana Ma. Rosselló
Mesquida. El sacerdot que va autoritzar l'unió per part de l'Es-
glésia va ésser don Josep J. Caldentey Ribot.

DEFUNCIONS

Passat el temps que quan va néixer li havia assignat la Pro-
vidència per la seva estada en el nostro planeta, el dijous dia
7 del corrent mes, se'n va anar a disfrutar de l'etern goig, En
FRANC ESC TREGON BALEON.

Rebi la seva afligida dona Purificació Alonso; fills Ma. del
Carme, Joan Carles i Francesc Tregón Alonso; mare Came,
així com als seus demés familiars, es nostro més viu condo!.

El dissabte dia 9, deixà aquest món per anar-se'n al Hoc a
on se troben els angels, i els benaventurats que moren en
gràcia de Déu, la nina OLAYA LOPEZ ROJO, que solament
comptava l'edat de 10 anys.

En l'amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam als seus
desconsolats pares Rafel López Ruiz i Olaya Rojo Rubio; ger-
mans Rafel i Manuel, Avia Antònia Rubio Serrano i demés fa-
mília, la nostra condolença.

En un dir Jesús va ésser de ràpid el traspàs d'aquest món a
l'altre del nostro paisà EN NICOLAU VIDAL i JUAN (funciona-
ri municipal jubilat), el qual en el moment del seu decés, oco-
rregut en la tarda del divendres, comptava l'edat de 84 anys.

Descansi en pau ránima del finat i rebi la seva apenada es-
posa Sebastiana Martí Gelabert; fills Maria Magdalena, Jordi i
Guillem Vidal Oliver; així com als altres familiars més propins,
l'expressió del nostro condol.

VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
In formes: C/. Nueva, 37-2

comercial
1 PAPELERA Y PLASTICA

ALMACEN/MAYORISTA

Crta. Palma-Artá, 122-i Tat: 552710 - Mar acor

Higiénicos-Servilletas-Manteles-Timis Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-

Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Cafiltas refresco-Artículos coctelería-

Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.



Albergínies amb sobrassada

i formatge
Secció a cura d'En Sion Mascaró

(Per a quatre persones)

INGREDIENTS:

-2 albergínies grossetes
-200 grs. de sobrassada
-200 grs. de formatge tendre
-oli per poder fregir
-sal i pebre be)

PREPARACIO

Tallarem les albergínies
amb quatre Ilesques, i les
fregirem dins l'oli. Una vega-
da fredes les untarem de so-
brassada i hi posarem un
trosset de formatge damunt
sa sobrassada i una altra ta-
llada d'albergínia, quedarà
com un entrepà.

Les rebossarem amb una
pasteta feta amb farina, Ilet,
1 ou i un poc de sifón o lleva-
dura ràpida. Les fregirem
dins el mateix oli d'abans, i
les acompanyarem d'una
bona ensalada. Si les mos
menjam fredes, que són molt
bones, els hi posarem una
capa de mahonesa.

FRUTAS Y VERDURAS

(Hermanos SITGES RIERA)

Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)

Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR



Made) Bladera està espantada i veu ballumes

Totd'una que Made, Bladera
s'encara amb Na Durina, li digué:

-Què no saps la feta!
-Digau, Madò Bladera.
-165 que, ara al mes de juny, se

presenten per a Concejals set o
vuit esquadrons, o partits politics,
per anar a la Sala, i tots ben arro-
mengats.

-Això, Made) Bladera sera com la
»fábula» que ensenyaven a les es-
coles.

-Quina, Durina?
-Aquella que diu:
»En un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron...»
-Igual. Ben igualet. Pere) alerta

que no els hi succeesqui lo mateix
del que han de sortir que, com La
mateixa »Fábula» diu que»...por
golosas murieron/ presas de patas
en él». Te recordes del rebumbori
que xermaren, uns quants, pel jut-

jat? Esta per ben vist que el qui
»juga amb oli, més o manco se
soia». I, això que el Govern, per
capturar-ho, te dit que els conce-
jals, en entrar tenen que fer una
declaració jurada dels bens que
tenen i passar comptes a l'hora de
sortir.

-I, això qué es fa...? -pregunta
Na Durina.

-Crec que tres o quatre, fa
temps, feren aquesta declaració
jurada però que molts d'altres no la
feren, i aim!) que era bo de fer la pri-
mera, lo fotut és fer la segona, si no
tenen els papers clars.

-Pere) si és obligació, tots la
faran. ¿No vos ho pareix,

-I tant que m'ho pareix! Hauríem
de sebre si han prosperat o si han
quebrat. I si han comprat cotxes
nous, solars, accions o han fet
obra a ca seva, mirar d'on han sor-

tit els doblers. I si han comprat
massa, estirar-lis una orella, si no
poden demostrar que han heredat
de qualque tio d'Amèrica.

-Ho faran! Ho faran. No és obli-
gació fer cada any la declaració de
renda? Idel els Concejals, podeu
estar per ben segura que abans
d'acabar la I Ioga, voldran passar
comptes amb l'amo, que és el
Poble. El mal està, emperò, amb
els que no feren la declaració jura-
da del que tenien abans, que no
sabrem si en sortir hauran aug-
mentat o minvat, perquè ara no hi
ha confessionaris ni confessors
que facin restituir.

-Aquí! Aquí, grata-hi!!
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MUY CERCA
DE CASA

ALIMENTACIÓN

Mejillones escabeche MIAU 01-120 	 103
Chocolate LINDT leche, 100 grs. 	 98
Arroz NOMEN extrai kg 	 110
Queso LOS CLAVELES (trozo) 	 737
Galletas FONTANEDA, surtido 400 grs 	 173
Tomate frito CIDACOS, 250 grs 	 .51
Berberechos Grands HOTELS, OL-120 	 171
AVECREM caldo 8 pastillas 	 20
Tomate triturado M. MORENO 1 kg 	 74
Atún Claro MASSO 01-120 	 116
Mayonesa KRAFT 750 grs 	 223
Café 154, molido superior 	 196
Jamón s/hueso NOEL (Trozo) 	 1.115

LIMPIEZA

Jabón NIVEA crema (4x3) 125 grs 	 211
Crema suavizante CODEMA, 600 c.c. 	 231
Jabón liquido TOJA Dermo 900 c.c 	 253
Desodorante WILIAMS, spray 150 ml 	 237

BEBIDAS

Whisky FAMOUS Grouse 	 1.010
Cava RONDEL extra 	 235
Vino PALACIO de los Guzmanes
(Todos tipos) 	 242 

PERFUMERÍA
VIM limpiahogar2 I 	 262
Detergente MICOLOR 2,51 	 625
Ambientador GIORGI 600 c.c 	 216
Insecticida BLOOM, hogar y plantas 1.000 c 	 215






